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AVEIRO
ÁGUEDA

NOBILRUST � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2547;
inscrição n.º 1 ; número e data da apresentação: 14/2692000.

Certifico que entre Catarina Isabel Oliveira Abreu de Pinho, ca-
sada com Luís António Simões de Pinho, na comunhão de adquiri-
dos; Albino José Oliveira de Abreu, solteiro, maior; e Maria Amé-
lia Soares Oliveira de Abreu e marido José Joaquim Martins de
Abreu, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade co-
mercial por quotas em epígrafe, cujo pacto se regerá pelos seguin-
tes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma NOBILRUST � Promoção e Gestão
Imobiliária, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada no lugar do Outeiro, freguesia
de Aguada de Cima, concelho de Águeda.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades,
promoção imobiliária e gestão de imóveis rústicos e urbanos.

4.º

Capital

O capital social, é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$,
representado por quatro quotas todas iguais, de 1250 euros, uma de
cada sócio.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessárias as
assinaturas em conjunto de dois gerentes para obrigar a sociedade.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social mediante deliberação unânime dos sócios.

7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas é livre entre os sócios; a favor de estranhos
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, fica reservado o
direito de preferir na sua aquisição.

8.º

Falecimento ou interdição

No caso de morte ou interdição de sócio, a sociedade não se dis-
solve e continuará com os herdeiros do sócio falecido ou represen-
tante legal do interdito, nomeando aqueles um de entre si que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos termos legais,
mediante deliberação da assembleia geral, no caso de falência ou
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insolvência do sócio ou caso a quota seja penhorada, arrestada ou por
qualquer outra forma objecto de procedimento judicial.

10.º

Disposição transitória

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707115

GRESFAI � SOCIEDADE COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2491;
identificação de pessoa colectiva n.º 504184806; averbamentos n.os

1 e 4 à inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 2 e 3/
2892000.

Certifico que cessaram funções de gerentes em 12 de Julho de
2000, por renúncia, os sócios Carlos Jorge Morgado Marques da
Costa, Virgílio Marques Ferreira e José Fernando da Cruz Maranhão;
e foi alterado o pacto da Sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 5.º,
que ficou com  a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, será designada em
assembleia geral, ficando, desde já, a cargo do sócio Nuno Miguel
Mónica da Silva, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assina-
tura para obrigar a Sociedade, em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10697802

ÍLHAVO

AUTO � PEÇAS DA GAFANHA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 872/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503606774.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 1999.

Conferi está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 09814124

MEALHADA

MOTEL RESTAURANTE PRÍNCIPE ENCANTADO
SOCIEDADE HOTELEIRA LUSO SANTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 183/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502109270; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6 ; números e data
das apresentações: 8, 9 e 12/000911.

Certifico que Valter Peres dos Santos e Manuel João dos Santos ces-
saram funções de gerentes em 15 de Junho de 2000; que se procedeu ao
aumento do capital social de 800 000$ para 1 002 410$; e que foram
alterados os artigos 3.º e 5.º do contratos de Sociedade que passam a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (contravalor: 1 002 410$), distribuído por duas quotas: uma no
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valor nominal de 2500 euros (contravalor: 501 205$) pertencente ao
sócio Sebastião Marques Rodrigues e outra de igual valor nominal
de 2500 euros (contravalor: 501 205$), pertencente ao sócio Gustavo
Lopes Rodrigues.

§ único. Poderá a sociedade exigir dos sócios desde que delibe-
rado por unanimidade em assembleia geral, prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital actual, podendo ainda deli-
berar da mesma forma a sua devolução aos sócios.

5.º

A gerência da Sociedade remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral pertence ao sócio Sebastião Marques
Rodrigues.

§ 1.º A Sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura do sócio gerente.

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

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09780424

BEJA
ODEMIRA

ODEMONTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 614;
número e data da apresentação: 12/19900.

Certifico que entre Joaquim Serrano dos Santos, casado com
Maria Olinda Gomes Figueiredo Serrano dos Santos, na comunhão
geral; Ana Cristina da Fonseca Balula, divorciada; Nuno José Lopes
das Neves Serrano, casado com Cristina Alexandra Alves Mendonça
Serrano, na comunhão de adquiridos; e, Paulo Jorge das Neves Ser-
rano, solteiro, maior, foi constituída a sociedade supra identificada, a
qual se regerá pelo contrato constante das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ODEMONTE � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Teófilo Trindade, 17,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto do Sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
24 942 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais do
valor nominal de 8314 euros, pertencente uma a cada um dos sócios,
Joaquim Serrano dos Santos e Ana Cristina da Fonseca Balula e,
duas iguais do valor nominal de 4157 euros, pertencente uma a cada
um dos sócios, Nuno José Lopes das Neves Serrano e Paulo Jorge
das Neves Serrano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada, são necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, nos termos permitidos por lei, mesmo com objecto diferente
do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

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

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

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

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

sentimento da Sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
§ 1. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10653392

BRAGA
CELORICO DE BASTO

T. RIBEIRO & C. RIBEIRO � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 354/000926; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/000926.

Certifico que entre Teresa Sofia Freitas Ribeiro e Cristina Manuela
de Freitas Ribeiro foi constituída a sociedade que se rege pelo se-
guinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2000, neste Cartório Notarial de cabe-
ceira de Basto, perante mim, licenciada Maria João Duarte dos San-
tos da Cunha Ribeiro Bernardes, notária deste cartório, comparece-
ram como outorgantes:

1.ª Teresa Sofia Freitas Ribeiro, contribuinte fiscal n.º 196704243,
casada com Alberto Manuel Martins dos Santos Simões, sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho
de Fafe, residente no lugar da Ramada, freguesia de Ribas, conce-
lho de Celorico de Basto;

2.ª Cristina Manuela de Freitas Ribeiro, contribuinte fiscal
n.º 186096984, casada com Francisco da Silva Matos, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Medelo, concelho de
Fafe, residente na Praça da Cidade de Abril, 40, 1.º esquerdo, Fafe.

Verifiquei a identidade das outorgantes por conhecimento pessoal.
E por elas foi dito que, pela presente escritura, constituem entre

si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas cláusu-
las constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma T. Ribeiro & C. Ribeiro � Artigos
de Papelaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 �  A sociedade terá a sua sede no lugar da Gandarela, fregue-
sia de Basto (São Clemente), concelho de Celorico de Basto.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
de concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais,
agências ou qualquer outra forma de representação social, em qualquer
parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de artigos de pape-
laria, jornais, revistas e similares, livraria e comércio de bens alimen-
tícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de e
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada
pertencentes a cada uma das sócias Teresa Sofia Freitas Ribeiro e
Cristina Manuela de Freitas Ribeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambas as sócias,
que desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
das duas gerentes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte dos sócios e continuará
com o herdeiros do sócios falecido que, no prazo de 60 dias nomea-
rão um que a todos represente.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

a qual é atribuído, o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 10.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao quadruplo do capital social.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá celebrar contratos de suprimentos com os
sócios.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e os sócios;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de penhora, arresto ou qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação judicial:

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja condições ou
prazos especiais serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, dispensando-se esta
formalidade para os sócios que assinem a convocatória.

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, qualquer um dos gerentes autorizado a efectuar o levanta-
mento do capital social para a instalação da sociedade e fazer face
às despesas com a constituição e registo da mesma.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 10107703

ESPOSENDE

SERRALHARIA DE PALMEIRA � IRMÃOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 301/871221; identificação de pessoa colectiva n.º 501911103.

Certifico que foram recebidos e depositados, em 29 de Junho de
1999, na pasta da sociedade em epígrafe, os documento respeitan-
tes à prestação de contas do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Mário Neiva Losa.
10742824

FAFE

F. & F. � PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua do Retiro, 121, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1038/
960903; identificação de pessoa colectiva n.º 503711535; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/000707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e liquidada.

Data da aprovação das contas: 1 de Abril de 1997.

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 10928421

LAR DE TERCEIRA IDADE D. GRACINDA, L.DA

Sede: Rua dos Aliados, 581, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1416/
000703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000703.

Certifico que entre Carlos Alberto Marinho Mendes e Zaida da
Conceição Barros Marques Marinho Mendes, casados em comunhão
geral, Ana Catarina Marques Marinho Mendes, Pedro Fernando
Marques Marinho Mendes, solteiros, maiores, e Gracinda Costa
Marinho, casada com António Carlos Novais Costa, em comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 �  A sociedade adopta a firma Lar de Terceira Idade
D. Gracinda, L.da e tem a sua sede na Rua dos Aliados, 581, Apar-
tado 111, freguesia e concelho de Fafe.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na acção social para pessoas
idosas com alojamento, lar de terceira idade.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de e
7500 euros, dividido em cinco quotas, duas iguais do nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto
Marinho Mendes e Zaida da Conceição Barros Marques Marinho
Mendes, uma do valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia
Ana Catarina Marques Marinho Mendes, e duas iguais do valor
nominal de 375 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Pe-
dro Fernando Marques Marinho Mendes e Gracinda Costa Marinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
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cabem ao sócio Carlos Alberto Marinho Mendes, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando o sócio praticar actos que violam o pacto social ou as

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

gítimos.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 10991972

GUIMARÃES

CONSTRUÇÕES TEIXEIRA FREITAS & REGO, L.DA

Sede: Rua de Santa Maria, 46, freguesia de Oliveira
do Castelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6605; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 89 e 90/20000714.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados os artigos 3.º e 6.º, ficando com a seguinte redacção:

Mais certifico que conforme consta da escritura, Marco César
Silva Freitas e Eduardo António Abreu Rego da Silva, cessaram
funções por renúncia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de 6000 eu-
ros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor nominal de
4000 euros, de que é titular o sócio Jorge Manuel Leite Teixeira e
outra do valor nominal de 2000 euros, de que é titular a sócia Ma-
ria de Fátima Fernandes Henriques.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua designado gerente o sócio Jorge Manuel
Leite Teixeira.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência

compara ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, confes-
sar, transigir e desistir em juízo.

Certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato da
sociedade.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14842998

VILA NOVA DE FAMALICÃO

MACOMINHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3450/940107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503133221; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 70/
990429.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
1998.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 08188025

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

PROMOBOTELHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 414; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/000926.

Certifico que entre António Sérgio da Silva Botelho e Beraldino
José Vilarinho Pinto foi constituída a sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROMOBOTELHO � Sociedade de
Construções, L.da, com sede na Urbanização dos Merouços � Via J,
5, rés-do-chão, em Macedo de Cavaleiros.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada para outro local dentro do município de Macedo de Cava-
leiros ou para concelhos limítrofes e bem assim poderá a gerência abrir
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária, compra de bens
imobiliários para revenda, projectos, estudos e consultadoria, cons-
trução civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 125 000 euros realizado em dinheiro, repre-
sentado por duas quotas de valor nominal de 62 500 euros cada uma
e pertencente a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de qualquer um deles.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

1 � Vender, trocar ou comprar da e para a Sociedade quaisquer
bens imóveis e veículos automóveis;

2 � Tomar e dar de arrendamento quaisquer estabelecimentos
comerciais;

3 � Representar a Sociedade em quaisquer processos judiciais.
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ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
sentimento da Sociedade, tendo direito de preferência em primeiro
lugar a Sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio, que pretender ceder a sua quota a estranho, comu-
nicará à Sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessionário,
o preço e condições do negócio-

2 � A Sociedade, no prazo de oito dias da recepção da carta e
por igual modo, comunicará ao cedente se pretende ou não exercer
o direito de preferência.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta, que lhe for
remetida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu
direito de preferência, para o caso de a Sociedade o não desejar
exercitar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessa-
dos na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido
ou insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra for-
ma sujeita a arrematação judicial ou fiscal.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações
semestrais e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a deli-
beração de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela Sociedade os direitos o obrigações
decorrentes de negócios jurídicos, que em nome da Sociedade sejam
celebrados pela gerência a partir da data da sua constituição e antes
de efectuado o registo definitivo do presente contrato da Sociedade,
ficando conferida a necessária autorização aos gerentes para celebra-
ção de tais negócios.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
de importâncias do depósito feito, em nome da Sociedade no Cré-
dito Predial Português, S. A. agência em Macedo de Cavaleiros, nos
termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais para
o pagamento desta escritura, seu registo, publicação e ainda para o
pagamento de facturas respeitantes à actividade da Sociedade.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Conservador, Gabriel Carvalho.
11179392

PADARIA S. SEBASTIÃO, PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 266; identificação de pessoa colectiva
n.º 503425680; data do depósito: 000926.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito da prestação de contas relativa ao ano de 1999 na pasta
respectiva.

26 de Setembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11670770

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

COELHO & MENAIA, SISTEMAS � REPRESENTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2552/
20000918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20000918.

Certifico que Nuno José Matos Menaia casado com Cristina Maria
dos Reis Alves Menaia em comunhão de adquiridos e Acácio Jorge
de Bastos Coelho casado com Maria Margarida Coutinho Martins
Coelho em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coelho & Menaia, Sistemas �
Representação e Comercialização de Sistemas Tecnológicos, L.da

2 �  A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 130, 3.º esquerdo, freguesia de Canhoso, concelho da
Covilhã.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação e ex-
portação de produtos químicos industriais, representação e comércio
de máquinas, equipamentos, acessórios industriais e sistemas tecno-
lógicos, serviço de consultoria e assistência técnica a empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Nuno José de Matos Menaia e
Acácio Jorge de Bastos Coelho.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10054774

FIC � PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2153/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503580414.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054723

CONSTRUÇÕES FERNANDES & F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1998/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503224987.
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Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054715

ANTÓNIO MADALENO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1495/
860923; identificação de pessoa colectiva n.º 501714561.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054600

NETO FREIRE � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2237/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503777641.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054618

E. T. � ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2418/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504381385.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054642

COVIDECORA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2251/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503819875.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054480

MARQUES & ASCENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1271/
801015; identificação de pessoa colectiva n.º 501096728.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epí-
grafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054472

ASCENÇÃO & ASCENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2221/
961012; identificação de pessoa colectiva n.º 503767638.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epí-
grafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054499

VILA VELHA DE RÓDÃO

REI WAMBA � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Monte da Charneca, Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Ma-
trícula n.º 47/000918; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/18092000.

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2000, outorgada no
Cartório Notarial de Vila Velha de Ródão, exarada a fl. 38 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 15-C, entre Maria Dinis Ferreira
Belo Temudo Louro, e, Ana Márcia Ferreira Belo Temudo Louro,
solteiras, maiores, residentes no Monte da Charneca, em Vila Ve-
lha de Ródão, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rei Wamba � Restaurante, L.da

e tem a sua sede no Monte da Charneca, freguesia e concelho de Vila
Velha de Ródão.

2 �  Por simples decisão da gerência, poderá ser deslocada a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante.
2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-

tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou regula-
das por leis especiais e integrar agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 5000 eu-
ros pertencente à sócia Maria Dinis Ferreira Belo Temudo Louro, e
outra de 1000 euros pertencente à sócia Ana Márcia Ferreira Belo
Temudo Louro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
da sócia Maria Dinis Ferreira Belo Temudo Louro, que fica, desde
já, nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que esta carecer, nas condições a acordar em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respecti-
vas quotas, prestações suplementares, até ao dobro do capital social.

Está conforme.

27 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Maria Irene Rocha
Mortinho. 01331400

COIMBRA
MIRANDA DO CORVO

CARNES DUEÇA, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente CARNES DUEÇA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 294; identificação de pessoa colectiva n.º 504356259;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 4/000920.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Carlos Al-
berto de Oliveira Soares, renunciou a gerência, em 8 de Setembro
de 2000.

Mais certifico que a sociedade em causa foi transformada em so-
ciedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carnes Dueça, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede lugar de Chão de Lamas, freguesia de Lamas, con-
celho de Miranda do Corvo.

2 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de carnes e
enchidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 6000 euros (equivalente a
1 202 892$), representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Joaquim Augusto Ribeiro Pinto.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio, Joaquim
Augusto Ribeiro Pinto, desde já nomeado gerente ou de pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob forma, no capital
social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja
a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades de responsabilidade limitada
não fique na situação de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
12408239

MIRAVENDING � MÁQUINAS VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 347; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000919.

Certifico que entre Luís Filipe Queirós Pedro e Rui Manuel Ro-
drigues da Silva, ambos casados, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIRAVENDING � Máquinas
Venda Automática, L.da e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 47,
1.º, sala 6, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, sucur-
sais ou quaisquer outras formas locais de representação, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração comercial de máqui-
nas de venda automática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 3500 euros,
pertencente ao sócio Rui Manuel Rodrigues da Silva; e uma de
1500 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Queirós Pedro.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
12408190

CONSTRUTORA DUEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 188; identificação de pessoa colectiva n.º 503144355.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 09793216

CONSTRUTORA DUEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 188; identificação de pessoa colectiva n.º 503144355.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 1998.

22 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 12408174

AÇORLUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 348; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000921.

Certifico que entre Rui Manuel Marques Travassos e José Manuel
Ferreira Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AÇORLUZ � Instalações
Eléctricas, L.da e tem a sua sede na Quinta das Rosas, lote 3, 2.º
esquerdo frente, vila, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.
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2 �  A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalações eléctri-
cas, canalizações e climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Rui Manuel Marques Travassos e José
Manuel Ferreira Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
12408220

MONTEMOR-O-VELHO

DOCEMOR � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Sede: Rua do Abade João, 8, 3140 Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 230/141292; identificação de pessoa colectiva
n.º 502902833; inscrição n.º 1 a inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 3 a 4/090600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe referida, foi
efectuado os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente: Lúcia de Oliveira Cecílio, por es-
critura de 31 de Maio de 2000, em que a mesma renuncia ao cargo;

b) Nomeação de gerente: Manuel Augusto de Oliveira; pelo mes-
mo documento supra referido.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05672481

GALERIA TORRE DE ANTO; ARTE E ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 300/050296; identificação de pessoa colectiva
n.º 503211532; inscrição n.º 1 a inscrição n.º 8; data do depó-
sito: 290690.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, respei-
tantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 05673020

PENACOVA

PLACOLITORAL � ISOLAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 338/
000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000911.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo é reprodução
integral do pacto social da sociedade supra-identificada, cujo con-
trato foi outorgado em 11 de Setembro de 2000, a fl. 122 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 104-A do Centro de Formali-
dades das Empresas de Coimbra, entre José Manuel Fernandes Gue-
des e mulher Maria Clara Cerveira de Melo, casados na comunhão
de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLACOLITORAL � Isola-
mento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Leiras, sem número
de polícia, Cácemes, freguesia de Sazes do Lorvão, concelho de
Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade social consiste na actividade de isolamen-
tos, divisórias, tectos falsos, rebocos e pinturas, compra e venda de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e  permuta de
bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Manuel Fernandes Guedes e
Maria Clara Cerveira de Melo.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Maria Elizabete
Rodrigues Correia. 13907034
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ENGIALBI, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 340/
000918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000918.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que o documento anexo, é reprodução
integral do pacto social da sociedade supra-identificada, cujo con-
trato foi outorgado em 18 de Setembro de 2000, a fl. 113 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 105-A do Centro de Formali-
dades das Empresas de Coimbra, entre Sandra Isabel Antunes da
Silva, solteira, maior e António Lopes Silva casado com Maria Fer-
nanda Veiga Reis Silva na comunhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGIALBI, Projectos e Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Valbom, lote 6,
cave esquerda, lugar de Carapinheira da Serra, freguesia de Lorvão,
concelho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, projectos, consultadoria e fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Sandra Isabel Antunes da Silva e
António Lopes Silva.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Maria Elizabete
Rodrigues Correia. 13907050

INEL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 229/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504053400.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que se encontram depositados na pasta

respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653634

ÉVORA
ÉVORA

MOBIEVE � MÓVEIS, DECORAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Cano, 81,Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1978/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503691879; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 37/990504.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas do ano
de 1998.

18 de Maio de 1999. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09830090

FARO
FARO

JÚLIO DE PINA � CALÇADAS, L.DA

Sede: Chaveca, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4242/
20000918; identificação de pessoa colectiva n.º 504997432; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 15 de Setembro de 2000, a fl. 44 do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 28-A, do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Júlio de Pina � Calçadas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Chaveca, freguesia
da Conceição, concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na construção civil e obras públi-
cas. Aplicação e execução de trabalhos de calçada. Comercialização
e distribuição de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$), integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de quatro quotas: uma, no valor de 2500 euros, pertencente ao
sócio Júlio Dinis Mendes Pina; outra, no valor de 1250 euros, per-
tencente à sócia Honorata Lopes Gomes Timas Pina; e duas iguais,
no valor de 625 euros, cada, pertencentes cada uma, a cada um dos
sócios Dinis Pina Mendes e Honorato Pina Mendes.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, Júlio Diniz
Mendes de Pina, que, desde já, fica nomeado gerente.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427094

GUARDA
SEIA

CONSTRUSEIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 518/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503202614.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826247

ELECTROVICTOR � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Aldeia de São Miguel, Santa Comba, Seia

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 407/
930708; identificação de pessoa colectiva n.º 503015326.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13813072

LUAR ESTILO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 432/
940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503171590.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 10636552

CONTAS SEMPRE CERTAS � CONSULTORIA
CONTABILÍSTICA E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 601/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504086820.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826603

JOAQUIM GARCIA � CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 522/
960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503683558.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826697

MAQUISEIA COMÉRCIO MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 538/
961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503734268.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13813404

FRIMABER � COMÉRCIO INTERNACIONAL ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 638/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504356348.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826670
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JOSÉ ALBANO ANTUNES DE FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 243/880314;
identificação de pessoa colectiva n.º 501946632.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13813935

PETROSERRA � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 609/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504125621.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13813005

SOCIEDADE TÊXTIL MOURA CABRAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 31/
490702; identificação de pessoa colectiva n.º 500269017.

Certifico que em 4 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 13826050

AMADEU SOUSA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 235/
871027; identificação de pessoa colectiva n.º 501891676.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13813587

ESTÚDIOS D. PEDRO � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 294/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502293152.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826220

SILVA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 241/
880215; identificação de pessoa colectiva n.º 501934448.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826280

ÓPTICA MÉDICA MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 365/
920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502789611.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 10651977

CAFÉ ESTRELA D�ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 439/
940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503213047.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 10636587

LEIRIA
ALCOBAÇA

ARTFAI � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2471; identificação de pessoa colectiva n.º 503955434;
data: 28092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579807

LUÍS JOSÉ RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2057; identificação de pessoa colectiva n.º 503133981;
data: 28092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579785

FOTO-JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1836; identificação de pessoa colectiva n.º 502701790;
data: 28092000.
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Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579777

JOSÉ QUITÉRIO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1140; data: 28092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579815

JOSÉ DELGADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 433;
fl. 39 C 2; data: 29092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579963

AGRO-PECUÁRIA DAS BARREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1043; identificação de pessoa colectiva n.º 501582878;
data: 29092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579858

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DE CONCEIÇÃO GOMES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1899; identificação de pessoa colectiva n.º 502849193;
data: 29092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579840

PARQUES DO ÉDEN � OBJECTOS
DE ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2133; identificação de pessoa colectiva n.º 503309613;
data: 28092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579831

ESCOLPEDRA � ESCOLA ARTÍSTICA DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1665; identificação de pessoa colectiva n.º 502419261;
data: 28092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579793

BASBEN � FABRICO DE REBOQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2964; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20092000.

Certifico que José Agostinho da Silva, casado na comunhão de
adquiridos com Isabel da Nazaré Correia da Silva, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas que passa a reger-se pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BASBEN � Fabrico de Reboques,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na localidade de Candeeiros, à
Estrada Principal, 50, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em fabrico de veículos, tipo reboques e
semi-reboques e basculantes.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 500 euros e pertencente ao sócio José Agostinho da Silva.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio, prestações suplementares
até ao montante máximo igual ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócio ou não sócio,
como for deliberado pela mesma assembleia geral, ficando, todavia,
desde já nomeados gerentes José Agostinho da Silva e Isabel da
Nazaré Correia da Silva, aquele já identificado e esta já referida, com
seu marido residente e natural da freguesia de Vidais, concelho de
Caldas da Rainha.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente, o qual, poderá, outorgar con-
tratos de compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que vi-
sem servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre
o sócio único e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.
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§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebrados
pelo sócio único e a sociedade, devem ser patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas;
qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na sede da
sociedade.

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimita-
damente o sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, a gerência, autorizada, designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua acti-
vidade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas
estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579530

TESTE � SOCIEDADE DE MOLDES
E INJECÇÃO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2176; identificação de pessoa colectiva n.º 503370088; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
02082000.

Certifico que cessou funções de gerente � Ilídio do Céu Damásio.
Causa: renúncia.
Data: 23 de Junho de 2000.

Conferi está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385770

ATLANTIS � CRISTAIS DE ALCOBAÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 500080348; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 32 e inscrição n.º 32; números e datas das
apresentações: 2 e 8/28072000 e 22092000.

Certifico que foram nomeados os órgãos sociais da sociedade em
epígrafe:

Nomeação dos órgãos sociais.
Administração: presidente � Paulo Jorge dos Santos Fernandes,

casado; vogal: João Manuel Matos Borges de Oliveira, casado;
vogal: Inter-Risco � Sociedade de Capital de Risco, S. A., represen-
tada por Luís Fernando de Mira Amaral, casado; vogal: Bernardo
Luís de Azevedo de Vasconcelos e Souza, casado; vogal: Duarte
Carlos Guerra Raposo de Magalhães, casado; vogal: Ricardo José
Coutinho da Cunha Vaz, casado; vogal: João Carlos Neves Ribeiro,
casado.

Fiscal único: Magalhães Neves & Associados, SROC, represen-
tada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado; su-
plente: Freire, Loureiro & Associados, SROC, representada por
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, casado.

Prazo: triénio 2000/2002.
Data: 28 de Março de 2000.

Conferi está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12581054

MANUEL INÁCIO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º 500178984;
data: 29092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579874

ANTÓNIO E. DELGADO & FRANCISCO E. DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2310; identificação de pessoa colectiva n.º 503665428;
data: 29092000.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579947

MOVIGARE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1344; identificação de pessoa colectiva n.º 502033169; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 4/20092000.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 4.º, passando am-
bos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 400 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
320 000 euros pertencente ao sócio Amílcar Ascenso Alexandre; e
uma de 80 000 euros pertencente à sócia Célia Maria Romão Batista
Alexandre.

Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o texto
completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10379711

BENTO SOUSA E ALEXANDRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2959; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
12092000.

Certifico que entre Joaquim Bento de Sousa, e mulher Maria Er-
melinda Alexandre Sousa, casados na comunhão geral; Paulo Jorge
Alexandre de Sousa Gonçalves, casado na comunhão de adquiridos
com Paula Maria da Silva Gonçalves Sousa e Célia Marina Alexan-
dre de Sousa, solteira, maior, foi constituída uma sociedade por
quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bento Sousa & Alexandres, L.da, tem
a sua sede na Rua Principal, 57, lugar de Charneca do Casal Guer-
ra, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como criar e encerrar filiais, sucur-
sais, estabelecimentos ou outras formas locais de representação em
qualquer ponto do país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto suinicultura e outra produção
animal.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, distribuído por quatro quotas, com os valores nomi-
nais de 5000 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios, Joaquim
Bento de Sousa, Maria Ermelinda Alexandre Sousa, Paulo Jorge
Alexandre de Sousa Gonçalves e Célia Marina Alexandre de Sousa.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigi-
das aos mesmos prestações suplementares de capital até ao décuplo
do capital social, existentes à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não só-
cios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios Joaquim Bento de Sousa e Maria
Ermelinda Alexandre Sousa, ambos já identificados.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com
a assinatura de um gerente, incluindo-se nos poderes de gerência, a
compra e ou venda de quaisquer veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão entre sócios, seus descendentes e ascendentes é livre, não
carecendo, por isso do consentimento da sociedade; porém, a favor de
estranhos, fica dependente do consentimento da sociedade, que terá
direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo, e na proporção das suas quotas, do direito de preferência nas
respectivas cessões.

ARTIGO 6.º

No caso de dissolução da sociedade, será liquidatário quem a as-
sembleia geral determinar, que procederá à liquidação e partilha.

ARTIGO 7.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada à aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e quais-
quer  obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a
liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas
estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579505

EDIBAÇA � CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2278;
identificação de pessoa colectiva n.º 503592854; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/26072000.

Certifico que cessou funções de gerente Luís de Matos Alves.
Causa: renúncia.

Data: 19 de Junho de 2000.

Conferi está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385800

BESTMOLDES � CONCEPÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2960; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
12092000.

Certifico que entre Octávio José Rodrigues Rosa e mulher Ondina
Maria Gracio dos Santos, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BESTMOLDES � Concepção
e Exportação de Moldes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Nazaré, 9, lugar e
freguesia da Moita, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na concepção, fabricação e ex-
portação de moldes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Octávio José Rodrigues Rosa e
Ondina Maria Gracio dos Santos.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferi está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385843

SOCIEDADE DE TRANSPORTES EUROPRIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2961; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
13092000.

Certifico que entre Daniel Almeida da Silva, casado na comunhão
de adquiridos com Alcina de Sousa Santos; e José dos Santos
Duarte, casado na comunhão geral com Isilda Maria da Silva de
Almeida Forreta, foi constituída uma sociedade por quotas que passa
a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Transportes
Europrimos, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 8, na fre-
guesia de Cela, concelho de Alcobaça.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na actividade de transportes ro-
doviários de mercadorias nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada
uma do valor nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao quíntuplo do ca-
pital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo porém um dos seus elementos ter obrigatoriamente capaci-
dade profissional nos termos da lei.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Daniel Almeida da
Silva, com capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

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

Conferi está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385851

MENDALVOGADO � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2962; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
14092000.

Certifico que entre Jorge Manuel Carreira da Fonseca e mulher
Celeste Rosa Vicente Pascoal Fonseca, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas que passa a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MENDALVOGADO �
Agro-Pecuária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Matas de Mendalvo,
freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de bovinicultura e
suinicultura.

ARTIGO 3.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Carreira da Fonseca e
Celeste Rosa Vicente Pascoal Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a

ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamen-
to imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pra-
ticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente ma-
triculada.

Conferi está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385860
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ANSIÃO

SOCIEDADE COMERCIAL CASVERI � ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Chão de Couce, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 272/
881123; identificação de pessoa colectiva n.º 502066679; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/000927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e encerrada a liquidação, cujas contas foram aprovadas
em 12 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 06857205

LEIRIA

NOSTROGÁS, INSTALAÇÕES DE REDES DE ÁGUA,
AQUECIMENTO E GÁS, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, lote 44,
Edifício Paulo VI, 7.º C, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6966/
20000523; identificação de pessoa colectiva n.º 505005026; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20000523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º João Pedro Freire Monteiro Bagagem, número de identifica-

ção fiscal 211455245, casado com Anaísa França Antunes Jaulino,
sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia e concelho de
Leiria, residente na Rua de Paulo VI, lote 44, Edifício Paulo VI, 7.º
C, freguesia, concelho e cidade de Leiria; e

2.º Carlos Manuel da Silva Lopes, número de identificação fiscal
210709782, solteiro, maior, natural da dita freguesia, concelho e
cidade de Leiria, onde reside no lugar de Cruz de Areia, na Rua de
D. José Alves Correia Silva, 28-C.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nostrogás, Instalações de Redes
de Água, Aquecimento e Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paulo VI, lote 44,
Edifício Paulo VI, 7.º-C, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos e ins-
talações de redes de gás, água, aquecimento e electricidade; obras
públicas e privadas; indústria, comércio, importação, exportação e
representação de artigos de gás, aquecimento e sanitários; constru-
ção civil; fornecimento de combustíveis; compra e venda de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros (equivalente a 6 014 460$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
15 600 euros, pertencente ao sócio João Pedro Freire Monteiro Ba-
gagem; e uma de 14 400 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
da Silva Lopes.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, compete aos sócios ou não sócios que vierem a ser

designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conforme os originais.

1 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 11707496

MARINHA GRANDE

AUTO MARINHA PEQUENA � OFICINA DE MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000905.

Certifico que entre Luís António Duarte Ferreira, casado com
Marisa Correia Silva Coelho Duarte, na comunhão de adquiridos,
Bairro Florestal, casa 2, lado esquerdo, Pedreanes, Marinha Gran-
de, e Diamantino dos Santos Figueiredo Resende Rocha, casado
com Maria Manuela de Oliveira Esteves Rocha, na comunhão ge-
ral, Rua de D. João Pereira Venâncio, 11, 1.º, Marinha Grande,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.ª 

A sociedade adopta a firma Auto Marinha Pequena � Oficina de
Mecânica, L.da

2.ª

A sede é na Marinha Pequena, Marinha Grande.
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3.ª

A sociedade tem por objecto indústria de reparação de automóveis,
pintura, mecânica e bate-chapa.

4.ª

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas de 5000 euros cada, respectivamente
pertencentes a cada um dos sócios.

5.ª

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, é atribuída a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

6.ª

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

7.ª

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
os sócios, sendo que feita a estranhos depende do prévio consenti-
mento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a so-
ciedade em segundo do direito de preferência.

8.ª

Em caso de morte de um sócio a quota não se transmitirá aos
sucessores, devendo a sociedade amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro.

9.ª

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar qualquer quota em caso de:

a) Acordo dos sócios;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que im-

plique a arrematação, venda ou adjudicação de qualquer quota, fa-
lência ou insolvência do sócio titular;

c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
foi adjudicada ao seu titular;

d) Recusa do sócio em outorgar a escritura de cedência da quota
depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na ces-
são;

e) Recusa do sócio a efectuar prestações suplementares quando
exigidas pela sociedade;

f) Quando o sócio não cumpra ou viole as deliberações a assem-
bleia geral;

g) Quando for transmitida a título gratuito;
h) Se sobre a quota incidir algum ónus, constituído por acto vo-

luntário inter vivos.
2 � O valor da quota para efeitos de amortização será igual ao

valor nominal da quota à data da deliberação que determine a sua
amortização.

3 � A amortização considera-se efectuada quando for depositado
em instituição bancária, em nome o sócio titular da quota amortiza-
da, o valor da amortização.

10.ª

A sociedade poderá entrar de imediato em actividade, ficando
desde já qualquer um dos gerentes autorizados a proceder ao levan-
tamento do capital social para fazer face às despesas de constitui-
ção, registo e arranque da sociedade, bem como para proceder à
aquisição de mercadorias e bens inerentes à actividade comercial.

11.ª

A sociedade, por deliberação da assembleia geral tomada por
maioria de dois terços, poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares no valor do décuplo da sua participação social.

Conferido, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225769

PETROLAGE � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1765; identificação de pessoa colectiva n.º 504361740; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225653

F. FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 561; identificação de pessoa colectiva n.º 501463143; data da
apresentação: 25072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635243

BRILHANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 54; identificação de pessoa colectiva n.º 500048002; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225700

GASOGASGEST � GESTÃO DE POSTOS
DE ABASTECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1755; identificação de pessoa colectiva n.º 504521543; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225688

TECRIZE � SERVIÇOS A INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1951; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000907.

Certifico que entre António José Pedro Ventura e Ana Margarida
Lino da Silva Ventura, casados na comunhão de adquiridos, Rua do
Aqueduto, 6, Picassinos, Marinha Grande, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TECRIZE � Serviços a Indústria de
Moldes, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Aqueduto, 6, lugar de
Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou
outras formas de representação em qualquer localidade do país ou
do estrangeiro.

3.º

Tem por objecto a prestação de serviços à indústria de moldes para
plásticos.
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4.º

1 � O capital social, é de 10 000 euros, equivalente a 2 004 820$
e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor nominal de
9000 euros pertencente ao sócio António José Pedro Ventura e uma
de valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Ana Margarida
Lino da Silva Ventura.

2 � Nesta data encontra-se realizado em dinheiro, 50% do capital,
devendo a restante parte ser realizada, também em dinheiro no prazo de
um ano, a contar de hoje.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos ca-
rece do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro lu-
gar, e depois os sócios não cedentes, de direito de preferência na sua
aquisição.

6.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um dos gerentes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quais-
quer sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do
seu consentimento, nos seguintes casos.

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se um sócio for vencido em processo judicial entre ele e a

sociedade, seja qualquer a parte que mova a acção.
2 � O valor da quota a amortizar será o que resultar de um ba-

lanço a efectuar para o efeito.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade a gerência fica
desde já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da
conta aberta em nome da sociedade.

Conferido está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225793

JOAQUIM SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 45; identificação de pessoa colectiva n.º 500368139; data da
apresentação: 17082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11224991

F. P. INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1818; identificação de pessoa colectiva n.º 504607618; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225661

HEURISTICA � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1176; identificação de pessoa colectiva n.º 502373903; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225670

SOVELMAR � SOCIEDADE VELOCIPÉDICA DA MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 549; identificação de pessoa colectiva n.º 501438904; data da
apresentação: 25072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635197

QUALIPORTA � COMÉRCIO DE PORTAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1778; identificação de pessoa colectiva n.º 504438840; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635227

IMOEMBRA � CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA DE EMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1394; identificação de pessoa colectiva n.º 503580180; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635715

DOMINGUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 184; identificação de pessoa colectiva n.º 500524599; data da
apresentação: 28062000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12599832

PROMOPLÁS � PROMOÇÕES E TRANSFORMAÇÃO
DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 457; identificação de pessoa colectiva n.º 501228691; data da
apresentação: 28072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225696
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KLC � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1178; identificação de pessoa colectiva n.º 503069990; data da
apresentação: 26072000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635200

ÓBIDOS

REIS NOBRE � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 325/
990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504488139; data da
apresentação: 25092000.

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

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 06794912

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

TRANSPORTES BATISTA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 353/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504058045.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 1/000926 �
Cessação das funções de gerente de Manuel Lourenço Pereira, em
1 de Setembro de 2000, por renúncia.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora interina, Maria Isabel Narciso dos Santos
Guimarães. 09281266

AGRO-PECUÁRIA DA CARVALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 41/850408; identificação de pessoa colectiva
n.º 500711623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Se-
tembro de 2000, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora interina, Maria Isabel Narciso dos Santos
Guimarães. 11379693

OURIVESARIA PLÁCIDO � COMÉRCIO DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 369/980413; identificação de pessoa colectiva
n.º 504125796.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/000926 � Reforço de capital
em 4 010 604$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios José

Manuel Martins Plácido e Luísa Maria Martinho de Jesus Plácido,
cada um com uma quota de 11 000 euros.

Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 22 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas de igual valor nominal de 11 000 euros, cada,
tituladas uma por cada sócio.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora interina, Maria Isabel Narciso dos Santos
Guimarães. 09281274

Z. I. R. � ZONA INDUSTRIAL DE RECICLAGEM DE SUCATA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 361/980130; identificação de pessoa colectiva
n.º 504061470; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/000925.

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

Recondução do conselho de administração e de fiscalização
para o triénio de 2000/2002, por deliberação de 31 de Março de
2000.

Conselho de administração: presidente � João Carlos Ferreira de
Além; vogais: Carlos Alberto da Encarnação Teixeira; José Carlos
Carvalho Luís Alves; Jorge Manuel Marreiros Cortez Lourenço e
Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos que designou Carlos
Manuel da Cruz Lourenço, para o exercício do cargo em nome pró-
prio.

Fiscal único: Isabel Paiva Galvão Mata e Associados, S.O.R.C.;
fiscal suplente: Ana Bela Marques Rodrigues Peres, R.O.C.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
da Conservadora interina, Maria Isabel Narciso dos Santos Guima-
rães. 09281258

CASCAIS

CARDOSO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9450,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503360449; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 29/981028.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 09839712

BIOFRESCOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 957, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 503948640; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 42/
161298.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1997.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09123393
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A. & J. C. DUARTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8924,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503223247; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 72/981229.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 07022336

CENTRO ÓPTICO DE S. CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 834, Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 102/981211.

Certifico que entre César Júlio Lopes Ribeiro e Ema Sofia Hen-
riques Assunção Salvador Ferreira Ribeiro, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro Óptico de S. Carlos, L.da, com
sua sede no Bairro de São Carlos II, lote 23, rés-do-chão, em Mem
Martins, freguesia de Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, e, do mesmo modo poderá a sociedade abrir
agências, sucursais e filiais em qualquer zona do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagem e venda de próteses oculares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ dividido em duas quotas iguais de 200 000$ uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, conforme deliberado em assembleia geral, será exercida
pelo sócio César Júlio Lopes Ribeiro que desde já fica nomeado
gerente.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos
e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, gozan-
do os sócios do direito de preferência na sua aquisição por estranhos.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09824766

DIVERSEYLEVER � SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1448,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500086753; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 28; números e datas
das apresentações: 56/980810 e 77/981229.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26, apresentação n.º 56/
980810 � Aprovado o projecto de fusão.

Data da deliberação; 30 de Junho de 1998.
Inscrição n.º 28, apresentação n.º 77/981229.
Facto registado: fusão.

Sociedade incorporante: DIVERSEYLEVER � Sistemas de Higie-
ne e Limpeza, S. A.

Sociedades Incorporadas: CONFILTRA � Técnica e Tratamen-
tos de Água, L.da; DIVERSAN � Métodos de Higiene, L.da;
DIVERAL � Detergentes Industriais, L.da e QUIMIPOWER � Pro-
dutos Químicos, L.da

Modalidade: transferência global do património.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 08241880

STRAPEX EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5949,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500132526; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 3/980625.

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

Está conforme o original.

 A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 05904340

LAR DO PINAL � RESIDENCIAL
DE RECUPERAÇÃO E REPOUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3049,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500713073; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 14/981112.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 09865152

DUARSINTRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 578, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 502873892; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/
980929.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 08125830

ANTÓNIO JÚLIO PINHEIRO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6766,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502644702; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 69/980918.

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

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 08242879

OFTALDER � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 227/
620803; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, inscrição n.º 13 e
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inscrição n.º 14; números e datas das apresentações: 5/981207, 37 e
39/000802.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de nomeação, cessação e nomeação.

Registou-se as prestações de contas referentes aos anos de 1997,
1998 e 1999.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, apresentação n.º 5/981207.
Facto inscrito: nomeação do conselho de administração para o

quadriénio de 1998/2001.
Presidente � Carlos de Matos Quaresma Setra, casado, residente

no Largo Frederico de Freitas, 18, 9.º, letra A, Linda-a-Velha;
vogal: Ana Paula Mota Bairrão Setra, casada, residente no Largo
Frederico de Freitas, 18, 9.º, letra A, Linda-a-Velha; vogal: Manuel
Torres Azevedo Marques, casado, residente na Rua de Pedrouços,
61, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Data: 8 de Janeiro de 1998.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, apresentação n.º 37/000802 �

Cessação das funções da vogal do conselho de administração: Ana
Paula Mota Bairrão Setra, por renúncia em 30 de Junho de 1999.

Inscrição n.º 14, apresentação n.º 38/000802 � Nomeação do
vogal do conselho de administração, por cooptação.

Vogal: José Manuel Vieira Gavino, casado.
Data: 7 de Janeiro de 2000.
Inscrição n.º 15, apresentação n.º 39/000802 � Nomeação do

conselho fiscal: presidente � Paulo Jorge Pimenta Pedro, casado;
vogal; Dauto Alegy Raichande, casado; Barroso da Silva, Dias,
Caseirão & Associados, SROC; representado por Manuel dos Santos
Caseirão, casado; suplente: João Guilherme Melo Oliveira, casado.

30 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 12512842

LEO BURNETT, PUBLICIDADE, L.DA

(anteriormente CINEPONTO/LEO BURNETT � PUBLICIDADE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9554,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501077464; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e datas
das apresentações: 14 e 15/970321.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da assembleia ge-
ral, da sociedade em epígrafe, da que consta:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 � Cessação de funções do
gerente João Paulo de Castro D�Assa Castel-Branco, por renúncia,
aos 31 de Março de 1997.

Inscrição n.º 12 � Nomeação de Anthony Gibson, como gerente,
aos 31 de Março de 1997.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09793194

LEO BURNETT, PUBLICIDADE, L.DA

(anteriormente CINEPONTO/LEO BURNETT � PUBLICIDADE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9554,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501077464; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 13/970321.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, de que consta
a alteração parcial do contrato, da sociedade em epígrafe, tendo os
artigos 3.º e 6.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, dele cabendo
uma quota de 15 000 000$, à sócia Leo Burnett Worldwide INC, e
uma quota de 5 000 000$, ao sócio João Paulo de Castro D�Assa
Castel-Branco.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta a três gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Competem aos gerentes os mais amplos poderes para a ges-
tão dos negócios sociais e a representação da sociedade em juízo ou
fora dele, activa e passivamente.

3 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura conjunta de
dois dos gerentes ou com a assinatura conjunta de um gerente e um
procurador.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 06279074

CHESMAS � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE S. MARTINHO DE SINTRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8H/
790502, Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 10/990706.

Certifico que foi, rectificado o averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6,
em virtude de ter cessado funções por renúncia o vogal Vítor Ma-
nuel de Carvalho Lopes e não o Vítor Manuel dos Santos Serrano,
registada a cessão de funções dos membros da direcção que vinham
ocupar novas funções na nova direcção nomeada e convertida em
definitiva a inscrição n.º 8, apresentação n.º 10/990706.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 10807543

LISBOA � 1.A SECÇÃO

A NOSSA EQUIPA � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, DESPORTIVAS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8305/990609; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/991210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/991210 �
Cessação de funções dos gerentes João Pedro da Mota Simons e
Jorge Miguel Simons dos Reis Sevivas, por renúncia com efeitos a
partir de 6 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11358270

APLICEDOR � APLICAÇÃO REVENDA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3435; identificação de pessoa colectiva n.º 502926686;
data: 20000114.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11367806

DATAGEST SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3151; identificação de pessoa colectiva n.º 501341692;
data: 20000114.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11290331

BC � BATE-CHAPAS, OFICINA DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5743; identificação de pessoa colectiva n.º 503574520;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11352795

ABC � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 992; identificação de pessoa colectiva n.º 501189459;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 10487778

A. E. G. T. � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5035; identificação de pessoa colectiva n.º 503474614;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11456337

BALEALTUR � CONSTRUÇÕES & TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 601; identificação de pessoa colectiva n.º 500305005;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11456329

ENDLAB � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 992; identificação de pessoa colectiva n.º 501395717;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11352442

BALEAL SOL � CONSTRUÇÕES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 600; identificação de pessoa colectiva n.º 500307828;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11456310

DEPOCASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 422; identificação de pessoa colectiva n.º 500084319;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1997, 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353295

ARQUEONAUTAS � ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4654; identificação de pessoa colectiva n.º 503234249;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1996.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353236

DIEZ DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3107; identificação de pessoa colectiva n.º 500085536;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11352922

ELEVOCONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
DE ELEVADORES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3224; identificação de pessoa colectiva n.º 502818212;
data: 19012000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 10806059

ACITEL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 554; identificação de pessoa colectiva n.º 501757449;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11352914

ATREVA-SE � MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7281; identificação de pessoa colectiva n.º 504084747;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11290340

ANIMATIS � PROMOÇÃO DE VENDAS, MEIOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5237; identificação de pessoa colectiva n.º 503417963;
data: 210100.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base, ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353481

ALMENDRA & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 835; identificação de pessoa colectiva n.º 500470570;
data: 210100.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base, ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353660

EBAHL � EQUIPAMENTOS DOS BAIRROS
HISTÓRICOS DE LISBOA, E. P.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 643; identificação de pessoa colectiva n.º 503584215;
data: 21012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1996, 1997 e 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353651

ESPECTRO � PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 343; identificação de pessoa colectiva n.º 502106352;
data: 21012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base, ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353678

AVCOM � SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6235; identificação de pessoa colectiva n.º 501188568;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1996, 1997, 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353228

ESPAÇOS VERDES � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 175; identificação de pessoa colectiva n.º 501188568;
data: 19012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11352876

DIALAP � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3591; identificação de pessoa colectiva n.º 502937238;
data: 24012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 12978965

ALTACONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 752; identificação de pessoa colectiva n.º 501130799;
data: 24012000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 08782571

DIAS COELHO � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1935; identificação de pessoa colectiva n.º 502370122;
data: 24012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11290420

DIAS COELHO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1216; identificação de pessoa colectiva n.º 501479546;
data: 24012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11290439

DOMO � DECORAÇÕES, OBJECTOS E MÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 472; identificação de pessoa colectiva n.º 502135140;
data: 24012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1997, 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353848

BARREIROS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 369; identificação de pessoa colectiva n.º 501349073;
data: 21012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 07243065

AUTOBETÃO � COMÉRCIO ALUGUER DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6224; identificação de pessoa colectiva n.º 503734055;
data: 21012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 07243049

ARTE FINAL � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5581; identificação de pessoa colectiva n.º 500996679;
data: 21012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1997, 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 07242972

ANA GUIMARÃES � COMÉRCIO MALAS
ARTIGOS DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6868; identificação de pessoa colectiva n.º 503944750;
data: 21012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1997, 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 07242875

BRITO É BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7607; identificação de pessoa colectiva n.º 502496401;
data: 24012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11989459

EDITORA REPLICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 994; identificação de pessoa colectiva n.º 501361308;
data: 24012000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11989475

DELADUBOS � ARMAZENAMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ADUBOS, L.DA

Sede: Avenida do Brasil, 1, 6.º, sala 8, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8686/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504575112;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/991207.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DELADUBOS � Ar-
mazenamento e Comercialização de Adubos, L.da, e tem a sua sede
na Avenida do Brasil, 1, 6.º, sala 8, na freguesia do Campo Gran-
de, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a comercialização e armazena-
mento de adubos e ainda a gestão de imóveis industriais e comer-
ciais próprios ou de terceiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, que, após a taxa de conversão, corresponde a
10 024 100$, e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
22 000 euros, pertencente ao sócio Lorenzo Delso Ibanez, outra no
valor de 19 000 euros, pertencente, ao sócio Carlos Miguel Delso
Ibanez, outra no valor de 5000 euros, pertencente ao sócio Fernando
Rodrigues de Assunção, outra no valor de 4000 euros, pertencente
ao sócio Vítor Manuel das Neves Vieira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral tomada por 83% dos votos,
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital ou supri-
mentos até 20 vezes o valor de cada quota.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, entre cônjuges, entre as-
cendentes e descendentes, mas a cessão a terceiros depende, em pri-
meiro lugar, do consentimento da sociedade e, em segundo, do con-
sentimento dos sócios não cedentes que terão direito de preferência
na aquisição da quota.

ARTIGO 6.º

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

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

quer outro modo, sujeita a arrematação ou adjudicação judicial;
c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização será o que resultar do último balan-

ço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a um ou mais gerentes
nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, sem remuneração, to-
dos os sócios Lorenzo Delso Ibanez, Carlos Miguel Delso Ibanez,
Fernando Rodrigues de Assunção e Vítor Manuel das Neves
Vieira.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes
ou de um gerente e de um procurador ou mandatário, devendo,
em qualquer dos casos, uma das assinaturas tem que ser sempre
de um dos gerentes, Lorenzo Delso Ibanez ou Carlos Miguel
Delso Ibanez.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11358041

EUROMODEL � AGÊNCIA DE MODELOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8688/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504550462;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROMODEL � Agência de
Modelos, Unipessoal, L.da e vai ter a sua sede na Rua de Castilho,
69, 5.º, direito, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá, por decisão sua, transferir a sede da so-
ciedade para qualquer lugar dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em agência de modelos, a promoção e
organização de espectáculos e outros eventos; prestação de serviços
na área de espectáculos, contratações de artistas, a recepção, inscri-
ção e colocação de ofertas de emprego e de candidatos a emprego,
acções tendentes à selecção, orientação e formação profissional de
ofertas de emprego e candidatos a emprego, acções tendentes à se-
lecção, orientação e formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente na totalidade à única sócia Paula Cristina
Perino Ribeiro Ladeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
nomeada em assembleia geral, pelo sócio único.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores para

a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo
tais poderes através de procuração.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações ou quaisquer actos semelhantes, nem em
actos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da

assembleia geral devem ser registadas em acta por ela assinada.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a socie-
dade devem servir a prossecução do objecto da sociedade e a res-
pectiva autorização tem de constar da escritura de constituição da
sociedade ou da escritura de alteração do contrato da sociedade ou
da do aumento de capital.

ARTIGO 7.º

1 � Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, será ob-
servada a forma escrita.

2 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos cele-
bradas pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas.

ARTIGO 8.º

A violação do disposto no preceituado nos artigos 6.º e 7.º impli-
ca a nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ili-
mitadamente o sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11358122

AUTO SERVIÇOS ORIENTAL, L.DA

Sede: Avenida de Afonso Terceiro, 68-A e 68-B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 020/520501; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500037906; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 10, 11 e 12/991207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentações n.os 10 e 11/

991207 � Cessação das funções dos gerentes: Paulo Miguel Alves
Domingues e Silvestre de Jesus Domingues, por renúncia em 4 de
Agosto de 1999.

(Assinatura ilegível.)
Inscrição n.º 15, apresentação n.º 12/991207 � Designação de

gerentes, em 5 de Agosto de 1999:
Duarte Nuno D�Orey da Cunha, Rua de Virgínia Vitorino, 15, 1.º,

esquerdo, Lisboa; José Maria Xerêz Puppe dos Santos, Rua de
Duarte Pacheco Pereira, 17, Lisboa e José Manuel Costa de Sousa
Borges, Rua de João Dias, 12, 3.º, H, Lisboa.

(Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11358017

BRITO & MORGADO, L.DA

Sede: Avenida de Afonso III, 68-A-B Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 190/6408266; identificação de pessoa colectiva
n.º 500048436; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 8; números e data da apresentação: 5, 6 e 7/991207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentações n.os 5 e 6/

991207 � Cessação das funções dos gerentes: Silvestre de Jesus
Domingues e Maria Alice Alves Antão de Jesus Domingues, por
renúncia em 4 de Agosto de 1999.

(Assinatura ilegível.)
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 7/991207 � Designação de geren-

tes, em 5 de Agosto de 1999: Duarte Nuno D�Orey da Cunha, Rua de
Virgínia Vitorino, 15, 1.º, esquerdo, Lisboa; José Maria Xerêz Puppe
dos Santos, na Rua de Duarte Pacheco Pereira, 17, Lisboa e José Ma-
nuel Costa de Sousa Borges, na Rua de João Dias, 12, 3.º, H, Lisboa.

(Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11352000

ANDITRANS � TRANSITÁRIOS INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Nelson de Barros, 15, 1.º, esquerdo,
Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 531/7305111; identificação de pessoa colectiva n.º 500020809;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/991207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato com reforço de capital, ar-

tigo alterado 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 40 000 000$, está integralmente subscrito e
realizado, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
24 000 000$, pertencente ao sócio Joaquim dos Santos Figueiredo;
uma de 12 000 000$, pertencente à sócia Maria Filomena Pinela Beja
de Figueiredo; uma de 4 000 000$, pertencente à própria sociedade.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11370874

ALMEIDA, RODRIGUES E OLIVEIRA � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Grão Vasco, 4-A e 4-B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 385/890411; identificação de pessoa colectiva n.º 501772928;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/991209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social, artigos alterados: 3.º e n.º 3 do

artigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de 5 000 000$, e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 1 668 000$, per-
tencente ao sócio António do Nascimento Ramos; outra do valor
nominal de 1 666 000$, pertencente ao sócio Carlos Alberto Cardoso
Pedrosa dos Santos; e outra do valor nominal de 1 666 000$, per-
tencente ao sócio João Manuel Carreiras.

ARTIGO 5.º

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António do
Nascimento Ramos e, Carlos Alberto Cardoso Pedrosa dos Santos.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, apresentação n.º 5/991209 �
Cessação das funções do gerente: João Manuel Carreiras, por renún-
cia em 10 de Setembro de 1999.

(Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11358114

ASH � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7011/971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503993948;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 19 e 20/
20000110.

Certifico que foi registado o seguinte:
A alteração parcial do contrato com reforço do capital de

400 000$ para 6000 euros, com redenominação do mesmo, passando
os artigos 3.º, 7.º e 8.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3600 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Alegria, L.da e duas de igual valor nominal
de 1200 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios José João
Rodrigues Henriques e Francisco José Sodre Fernandes Craveiro.

ARTIGO 7.º

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

2 � Mantém-se nomeado o gerente Carlos Manuel do Amaral
Alegria e ficam desde já nomeados gerentes os sócios José João
Rodrigues Henriques e Francisco José Sodre Fernandes Craveiro.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de dois geren-
tes, sendo uma obrigatoriamente a do gerente Carlos Manuel do
Amaral Alegria.

2 � A renúncia à gerência deve ser comunicada à sociedade, por
carta registada, com aviso de recepção, com a antecedência mínima
de 30 dias.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106690

AS SOON AS POSSIBLE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA DE INFORMÁTICA E ESTAFETAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8016/990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504725742;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 3 e 4/20000111.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º (n.º 2) e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Salitre, 139, sala V,
freguesia de São Mamede do concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 1 050 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 525 000$, cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

Foi ainda averbado o seguinte:
Cessação das funções do gerente: Daniel José Gonçalves Ferreira,

por renúncia em 24 de Novembro de 1999.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106798

AUTO TÁXIS BRITO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8775/20000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504741934; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20000110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Brito & Brito, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República Peruana,
5, 6.º, D, em Lisboa, freguesia de Benfica.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de pas-
sageiros em veículos automóveis ligeiros em regime aluguer táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 501 205$ cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Mais certifico o seguinte:
São sócios: João Gonçalves Brito e José Carlos da Silva Brito.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106780

BITIVÁRIOS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8774/20000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811380; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20000110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de BITIVÁRIOS � Comércio
de Equipamento Electrónico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante Nunes
da Silva, 10, rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Ajuda, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício do comércio e dis-
tribuição de equipamento electrónico. Indústria de reparação e mon-
tagem de equipamento electrónico. Consultoria, formação e assistên-
cia técnica na área de electrónica digital.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 501 205$ cada, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, 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, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico o seguinte:
São sócios: António Luís Ribeiro Guerra e Eduardo dos Santos

Filipe Pereira.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106445

AUTO-TÁXI MORGADENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8785/20000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504712691;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20000114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Táxi Morgadence, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boa Esperança, 4,
em Calvanas, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em táxi, transporte público de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5106 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2553 euros, cada uma e uma de
cada sócia.

2 � Aos sócios maiores poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica, desde já nomeada gerente, a sócia Carminda Gonçalves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Carminda Gonçalves e Lídia Carina Gonçalves Catela.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13752669

DET NORSKE VERITAS PORTUGAL � CLASSIFICAÇÃO,
CERTIFICAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 610/890518; identificação de pessoa colectiva n.º 502161434;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20000114.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto promover a salvaguarda da vida, da
propriedade e do ambiente; classificar, certificar e assegurar a qua-
lidade de navios e instalações offshore; prestar serviços de certifi-
cação na área da qualidade e ambiental; efectuar e promover pes-
quisas e o desenvolvimento das actividades referidas anteriormente.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 06613829

ARCALA 2000 � SERVIÇOS CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8758/20000105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504787330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARCALA 2000 � Serviços
Contabilidade e Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Barão Sabrosa, 84,
1.º, frente, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade,
gestão, consultadoria de gestão e informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 500 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
do valor nominal de 500 000$ cada, tituladas uma por cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
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 dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

São sócios: Maria Laura Gonçalves Palma Guerreiro, Maria do
Carmo Ferreira e Carlos Manuel Esteves de Araújo.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 10159711

DESIGN ANDALUZ, L.DA

Sede: Calçada da Picheleira, 153, 1.º, direito, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8761/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504783939;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/991231.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Design Andaluz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada da Picheleira, 153,
1.º, direito, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de design e multi-
média.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal  de 2500 euros cada, pertencente uma a cada sócio. São
sócios: Alexandra Maria Andaluz Gonçalves e Fernando José
Quezada Massano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106364

ESCOLA DE CONDUÇÃO ARCO ÍRIS, L.DA

Sede: Rua de Gonçalo Zarco, 23-A,
Casal de Cambra, Belas, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8747/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504366203;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/991231.

Certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede social
de Sintra para Lisboa, tendo sido alterado parcialmente o contrato

social, quanto ao artigo 2.º, n.º 1 o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Samuel Dinis, 4,
8.º esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106356

BRUNITÁXIS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Grandela, 10, 3.º C, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8746/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504782371;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/991231.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRUNITÁXIS, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Grandela, 10,
3.º C, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal  de 2500 euros cada, pertencente uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios: Manuel Ribeiro Santo e Orlando Cardoso Santo.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106348

AGÊNCIA GAMA DELTA � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira,
13, 5.º A, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8744/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504778145;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/991231.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se regerá
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Gama Delta � Publi-
cidade e Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Aran-
tes e Oliveira, 13, 5.º A, freguesia de Alto do Pina, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência de publici-
dade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal  de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria da Conceição
Gomes da Silva.

ARTIGO 5.º

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

São sócios: Maria da Conceição Gomes da Silva e Norberto Ber-
nardo Nunes.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106330

A. I. M. DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8728/991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504801147;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/991227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. I. M. DUARTE � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Óscar Monteiro
Torres, 20, 2.º E, sala 5, freguesia de São João de Deus, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios. Promoção
imobiliária. Compra e venda de bens imobiliários. Participação no
capital de outras empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do

valor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Ana Isabel Marques
Duarte; e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sociedade , AT � Sociedade Gestora de Participações Sociais
(SGPS), S. A.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais gerentes
e estes podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade.

2 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito, ficando desde já nomeado
gerente, o não sócio, Leontino Guilherme Duarte, casado, residente
na Avenida de Alexandre Herculano, 54, 2.º, direito, em Setúbal.

3 � A sociedade, poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade, para a prática de determinados actos, ou categorias de
actos, ou para determinados negócios, nos termos do n.º 6, do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

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

5 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-

lanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106224

BANDEIRA COSTA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8727/991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504791320;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/991227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BANDEIRA COSTA � Servi-
ços Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Coronel
Ribeiro dos Reis, 14, 7.º, direito, freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa.
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3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos,
formação em cuidados de saúde e em cuidados ambientais e educa-
ção para a saúde.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 1 030 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal  de 500 015$ cada, pertencente um a cada um dos
sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

São sócios: José Carlos Barreto Bandeira Costa e Maria Manuela
Aragão Paço de Assis Barbosa Bandeira Costa.

Vai conforme o original.

11 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106216

ÁS KRIATIV � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8493/990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504619110;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/990907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ÁS KRIATIV � Comércio e
Representação de Brindes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Abranches Ferrão,
Galerias Atlanta Park, loja 3, freguesia de São Domingos de Ben-
fica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentações, comércio a retalho e via internet de brindes publicitários,

artigos de decoração, artesanato, artigos de vestuário e acessórios,
marroquinaria, artigos de escritório, brinquedos e jogos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
de 1250 euros cada, uma de cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente, salvo para aqui-
sição, alienação ou oneração de imóveis ou de veículos automóveis
em que é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Joana Rita
Rodrigues Vieira Figueiral de Azevedo e Carlos Alberto Figueiral
Azevedo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Joana Rita Rodrigues Vieira Figueiral de Azevedo,
Carlos Alberto Figueiral Azevedo, Maria de Fátima Oliveira Men-
donça Aço e Luís Alberto Veloso Pereira Aço.

Vai conforme o original.

11 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106194

ANGOLTECH, SGPS, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 26, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8733/991228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/991228.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se regerá
pelos seguintes artigos: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ANGOLTECH, SGPS, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre António Vieira,
26, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir, transferir
ou encerrar sucursais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de
representação social, em qualquer parte do território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3333 euros, de que é titular a sócia TECHNIP INVEST
BV e outra do valor nominal de 1667 euros, de que é titular a sócia
Sterling Holdings (International) PLC.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento

da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de
acordo com o que for deliberado em assembleia geral, compete a três
gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Christian
Tribout, Guy Jaulmes e Alain Cédelle, todos casados, residentes na
mencionada morada da sede.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica obrigada pela intervenção de quaisquer dois
gerentes.

ARTIGO 8.º

A fiscalização da sociedade cabe a um fiscal único que deverá ser
um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais
de contas, podendo ser designado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá ter um secretário, o qual será designado em
assembleia geral, assim como o seu suplente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 30 dias
da data da sua realização.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106267

ECO-SOROS, TRANSFORMAÇÃO DE SOROS LÁCTEOS, S. A.

Sede: Rua de Braancamp, 52, 9.º, direito, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8732/991228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/991228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eco-Soros, Transformação de
Soros Lácteos, S. A., tem a sua sede na cidade de Lisboa, Rua de

Braamcamp, 52, 9.º, direito, freguesia de São Mamede e durará por
tempo indeterminado.

2 � Mediante deliberação do conselho de administração, a sede
da sociedade poderá ser transferida para outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e a sociedade poderá abrir
ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações e qualquer outra
forma de representação em qualquer parte do território e no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte, transformação, impor-
tação e exportação, distribuição e comercialização de soros lácteos,
dos produtos seus derivados, e de equipamentos e produtos quími-
cos ou biológicos correlativos, e bem assim a prestação de outros
serviços.

ARTIGO 3.º

Mediante simples deliberação do conselho de administração a
sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
com objecto social diferente, conexo ou similar, e sob os diferentes
tipos legalmente admitidos, bem como participar em agrupamentos
complementares de empresas e de um modo geral em todas as ope-
rações conexas com o seu objecto social e susceptíveis de facilitar
o respectivo desenvolvimento e realização.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 250 000 euros, dividido em 50 000 acções com o va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
500 000 euros.

3 � As acções são nominativas ou ao portador, representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

4 � As acções nominativas ou ao portador, registadas ou não,
serão reciprocamente convertíveis a expensas dos accionistas.

5 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo a assinatura de um deles ou de ambos ser
de chancela por eles autorizada, ou por mandatário da sociedade para
o efeito designado.

6 � Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, os accio-
nistas existentes terão direito de preferência na subscrição de novas
acções, na proporção das acções que então possuírem.

7 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou parte
das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo direito
de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos
demais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham
declarado subscrever tais acções, na proporção referida no número
anterior.

ARTIGO 5.º

As deliberações dos accionistas, quando exigidas por lei ou pelo
presente contrato de sociedade, ou quando relativas a matérias não
compreendidas nas atribuições de outros órgãos sociais, são toma-
das em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas, sem
prejuízo das disposições legais que permitem aos accionistas reunir
e deliberar sem observância das formalidades prévias.

ARTIGO 6.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral, e podem ser ou não ac-
cionistas.

2 � As deliberações são tomadas, salvo diversa disposição da lei
ou do contrato social, por maioria simples dos votos emitidos na
assembleia geral.

3 � Tem direito de voto o accionista que tenha desde o 8.º dia
anterior ao da reunião da assembleia geral, averbadas em seu nome,
se forem nominativas, ou, se forem ao portador, registadas em seu
nome ou depositadas numa instituição de crédito ou na sociedade,
as acções com base nas quais se apresenta a participar na assembleia
geral.

4 � A representação voluntária nas reuniões da assembleia geral
poderá ser dada, tratando-se de pessoa singular, a qualquer outro
accionista ou a pessoas a quem a lei permita dá-la. As pessoas co-
lectivas serão representadas pela pessoa que para o efeito nomearem.

5 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, até ao início de cada reunião.
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ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração é composto por três a nove
membros designados pela assembleia geral, a qual deve também
designar o seu presidente, bem como dispensar ou fixar caução a
prestar pelos administradores.

2 � Na falta de designação do presidente do conselho de admi-
nistração pela assembleia geral, o mesmo será cooptado pelos mem-
bros desse órgão.

3 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, em juízo e fora dele.

4 � O conselho de administração pode delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva, formada por um nú-
mero ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
pela maioria dos votos dos administradores presentes ou represen-
tados.

6 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho, ordinária ou extraordinária, poderá fazer-se repre-
sentar por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente,
ou remeter a este último o seu voto por escrito.

7 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, ou de um administra-

dor e um mandatário com poderes para o acto;
b) Pela assinatura de um mandatário nos termos dos respectivos

instrumentos de mandato.

ARTIGO 8.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único e
um suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A eleição para todos os órgãos sociais far-se-á de três em três
ou de quatro em quatro anos, por deliberação da assembleia geral,
sendo sempre permitida a reeleição. Os membros dos órgãos sociais
manter-se-ão em funções até nova eleição.

2 � No caso de ser eleita uma pessoa colectiva, deverá nomear
uma pessoa singular nos termos legais para exercer o cargo em nome
próprio.

ARTIGO 10.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados de

acordo com as disposições imperativas da lei e com as deliberações da
assembleia geral. A partir do quinto exercício da sociedade, qualquer
accionista com um mínimo de 10% das acções pode exigir a distribui-
ção como dividendos de pelo menos 25% dos resultados, em todos os
exercícios em que se verifiquem lucros e estejam salvaguardadas as
disposições imperativas da lei sobre a aplicação de resultados.

3 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei,
seguindo-se liquidação segundo as regras definidas na assembleia
geral que decidir a dissolução.

Mais certifico o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio 2000/2002:
Conselho de administração: presidente � João Maria de Lemos de

Menezes Ferreira, residente na Rua do Ataíde, 26, Lisboa;
vogais: Carlos Carneiro Antunes, residente na Rua de Braancamp,
52, 9.º direito, Lisboa; Mário Silva dos Santos, Cabris, Sintra, resi-
dente na Rua da Corredoura, 31 e Vítor Manuel Silva dos Santos,
residente na Rua da Corredoura, 35, Cabris, Sintra.

Fiscal único: Leopoldo Alves & Associados, SROC, representa-
da por Leopoldo Assunção Alres, ROC.

Suplente: António Baltasar Mortal, ROC.
Completa-se com mais um administrador: Eurico José Palheiros

de Carvalho Figueiredo, residente na Travessa de Santo António da
Sé, 13, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106259

ANA DUARTE � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8729/991227; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/991227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Duarte � Arquitectura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Óscar Monteiro Tor-
res, 20, 2.º E, sala 5, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de arquitectura, consulto-
ria e projectos de arquitectura. Promoção imobiliária. Compra e ven-
da de bens imobiliários. Participações no capital de outras empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Ana Isabel Marques
Duarte; e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à socie-
dade, AT � Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS), S. A.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais gerentes
e estes podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade.

2 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito, ficando desde já nomeado
gerente, o não sócio, Leontino Guilherme Duarte, casado, residente
na Avenida de Alexandre Herculano, 54, 2.º, direito, em Setúbal.

3 � A sociedade, poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade, para a prática de determinados actos, ou categorias de
actos, ou para determinados negócios, nos termos do n.º 6 do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106232
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AUTO TÁXIS BELENENSES, L.DA

Sede: Rua do Professor Mira Fernandes,
lote 18, 1.º, direito, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8742/991229; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/991229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Belenenses, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Mira Fer-
nandes, lote 18, 1.º direito, freguesia de Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte, aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 501 205$ cada, pertencente uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

São sócios: Fernando Manuel Martins da Fonseca e Maria de
Lurdes Domingos Ribeiro Franco Fonseca.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106283

BONHAMS � CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
torre 2, Amoreiras, 17.º, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8741/991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504800280;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/991229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se re-
gerá pelos seguintes artigos: 

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BONHAMS � Consul-
toria e Assessoria Imobiliária, S. A., e tem a sua sede social na Ave-
nida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, Amoreiras, 17.º, fre-
guesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, sem depen-
dência da deliberação dos accionistas ou do consentimento do fis-
cal único, pode a sede social ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, e do mesmo modo
pode ser aberta ou encerrada qualquer agência, delegação, sucursal ou
outras formas de representação social.

 ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social a consultoria e assesso-
ria na aquisição, marketing, venda e promoção de imóveis.

2 � Mediante deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade participar no capital social de quaisquer outras socie-
dades, constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo objecto
social, bem como associar-se, por qualquer forma, com quaisquer
entidades, podendo designadamente formar agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios ou associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social que se encontra integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, é de 50 000 euros, dividido e representado em
10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração, por deliberação unânime dos
seus membros, pode aumentar o capital social, uma ou mais vezes,
até 500 000 euros, por entradas em dinheiro, mediante simples deli-
beração em que fixará as condições de subscrição desse aumento.

ARTIGO 4.º

Os accionistas detentores de acções nominativas gozam do direito
de preferência na subscrição de novas acções, salvo se a assembleia
geral decidir o contrário com fundamento no interesse social.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções,
todos devidamente numerados e assinados por dois administradores,
sendo válidas as assinaturas por chancela.

2 � As despesas inerentes à conversão de acções são a cargo dos
accionistas que a pretenderem.

3 � São admitidas acções escriturais, por emissão ou conversão,
aplicando-se aos respectivos processamentos e custos o disposto na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos da
lei e poderá fazer com elas as operações que entenda convenientes.

2 � No caso de as acções da sociedade serem penhoradas, arres-
tadas, arroladas ou sujeitas a qualquer outra providência judicial,
podem elas ser amortizadas pela própria sociedade, pelo preço que
resulte de balanço realizado para o efeito, cujo pagamento será efec-
tuado até um limite de quatro prestações semestrais iguais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer modalidade de obrigações e
outros títulos financeiros, nos termos que vierem a ser aprovados em
assembleia geral, podendo o conselho de administração deliberar a
aquisição destas obrigações ou títulos da própria sociedade e fazer
com os mesmos as operações que entender convenientes.

ARTIGO 8.º

Por deliberação da assembleia geral que reúna pelo menos a apro-
vação de dois terços do capital social, podem os accionistas titula-
res de acções nominativas que não votarem contra essa deliberação
ser chamados a efectuar prestações acessórias no montante e nos
termos estabelecidos nessa mesma deliberação.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que possuírem um mínimo de 100 acções em seu nome
registadas no livro respectivo da sociedade ou depositadas no cofre
da sociedade ou em instituição de crédito com a antecedência de,
pelo menos, cinco dias em relação à data fixada para a respectiva
reunião.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais, por outro accionista, por um membro do conselho de admi-
nistração, pelo cônjuge, ascendente ou descendente, bastando, como



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 243 � 20 de Outubro de 2000 22 420-(39)

instrumento de representação, uma carta por si assinada ou pelo res-
pectivo representante legal, no caso de ser pessoa colectiva, dirigida
ao presidente da mesa.

ARTIGO 10.º

Os incapazes, as heranças indivisas, os patrimónios autónomos
semelhantes e as pessoas colectivas são representados nas assembleias
gerais pelas pessoas a quem legal ou estatutariamente, consoante os
casos, competir a respectiva representação e os comproprietários
sê-lo-ão por um só de entre eles escolhido e indicado ao presidente
da mesa da assembleia geral com a antecedência mínima de três dias
da respectiva reunião.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia funciona validamente em primeira convocação
desde que nela esteja presente ou representada mais de metade do
capital social.

2 � As deliberações relativas ao aumento ou redução do capital
social, a outras alterações ao contrato de sociedade e à fusão, cisão,
transformação ou dissolução da sociedade, só serão válidas quando
tomadas por maioria que represente, pelo menos, dois terços do ca-
pital social.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e
um secretário que podem não ser accionistas, eleitos pelo período de
um ano, renováveis.

2 � As vagas que ocorrerem na mesa da assembleia geral serão
preenchidas por nova eleição para o mandato em curso.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, eleitos pela
assembleia geral que, desde logo, designa o presidente.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos por
períodos de um ano, sendo permitida a reeleição por uma ou mais
vezes, e, terminado o período para que foram eleitos, manter-se-ão
em exercício até que nova eleição se realize.

3 � Os membros do conselho de administração podem ser ou não
accionistas e são dispensados de caução, salvo se o contrário for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reúne por convocação do pre-
sidente, sem periodicidade obrigatória, sendo as suas deliberações
tomadas por maioria dos votos dos administradores presentes ou
representados, com o direito de, em caso de empate, o presidente usar
do voto de qualidade.

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

3 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros a gestão corrente da sociedade, ficando esta vinculada pelos
negócios por ele celebrados dentro dos limites da delegação.

ARTIGO 15.º

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de quaisquer dois dos seus administradores, ou de um administra-
dor e de um procurador, salvo nos actos de mero expediente, em que
basta a assinatura de um dos administradores.

2 � Em actos determinados, a sociedade obriga-se pela assina-
tura de um só administrador ou de um procurador, desde que os
respectivos poderes hajam sido conferidos por deliberação do con-
selho de administração.

3 � Fica expressamente proibido aos administradores e manda-
tários da sociedade obrigar esta em actos e contratos estranhos aos
negócios sociais, salvo se existir justificado interesse próprio da
sociedade garante.

ARTIGO 16.º

1 � No caso de morte e impedimento de algum dos membros do
conselho de administração será, a respectiva vaga preenchida por
deliberação do conselho de administração.

2 � O administrador designado nos termos deste artigo, apenas
exercerá funções até à primeira reunião da assembleia geral seguinte,
a qual preencherá definitivamente a vaga para o mandato em curso.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal
único, eleito pela assembleia geral pelo período de um ano que terá
de ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 � A assembleia geral elegerá, a par do fiscal único, um fiscal
único suplente que terá também de ser revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

O ano social coincide com o ano civil, pelo que cada balanço será
encerrado com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 19.º

1 � Os lucros do exercício apurados anualmente, depois de reti-
rada a parte destinada à reserva legal e a outras nos termos estabe-
lecidos pela assembleia geral, serão aplicados de acordo com a de-
liberação desta assembleia, não sendo obrigatória a sua distribuição,
no todo ou em parte.

2 � O conselho de administração pode, nos termos da lei, pro-
ceder à atribuição de adiantamentos sobre lucros, no decurso do
exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

1 � O exercício dos cargos sociais não será remunerado, sal-
vo se o contrário for deliberado em assembleia geral podendo a
fixação das remunerações ser delegada numa comissão constituída
pelo presidente da mesa e por dois accionistas designados para o
efeito.

2 � Os membros eleitos para os órgãos sociais permanecerão em
exercício das suas funções até serem eleitos aqueles que os devam
substituir.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os mem-

bros do conselho de administração que estiverem em exercício à data
da dissolução.

Designação do conselho de administração e do fiscal único, para
o prazo de um ano:

Conselho de administração: José Carlos Pereira Coutinho de Brito
Camacho, residente na Rua do Dr. Teófilo Braga, 6, 2.º, Lisboa;
Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, residente na Rua dos
Navegantes, 40, 3.º, Lisboa e Filipa Alexandra Morais da Fonseca
Santos, residente na Rua de Fernando Oliveira, 7, 4.º esquerdo, Santo
António dos Cavaleiros, Loures.

Fiscal único: Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; su-
plente: António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11371951

AUTO REPARADORA DO LARGO DAS AMOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1421; identificação de pessoa colectiva n.º 502291354;
data: 1912000.
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Certifico para efeitos de publicação que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11290412

DATAGEST SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3151; identificação de pessoa colectiva n.º 501341692;
data: 1412000.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11290242

DECLEMA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1426; identificação de pessoa colectiva n.º 501184740;
data: 1412000.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11290250

ALFA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43738; identificação de pessoa colectiva n.º 500014949;
data: 1412000.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11367776

ARMAZÉNS DE PARIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9934; identificação de pessoa colectiva n.º 500552452;
data: 1712000.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11352043

A. SANTOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15446; identificação de pessoa colectiva n.º 500552150;
data: 1712000.

Certifico para efeitos de publicação que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11352051

ARGUIZ E GONZALEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39637; identificação de pessoa colectiva n.º 500364257;
data: 1712000.

Certifico para efeitos de publicação que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 10486968

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17729; identificação de pessoa colectiva n.º 500095132;
data: 1812000.

Certifico para efeitos de publicação que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11352167

EMPRESA DE EXPOSIÇÕES SUCESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4279; identificação de pessoa colectiva n.º 503120340;
data: 1812000.

Certifico para efeitos de publicação que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas aos exercícios de 1996, 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emílio Palma. 11352159

A NOSSA EQUIPA � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, DESPORTIVAS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8305/990609; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/990609.

Certifico para efeitos de publicação que foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma A NOSSA EQUIPA � Organização
de Actividades de Tempos Livres, Desportivas e Culturais, L.da, vai
ter a sua sede em Lisboa, na Avenida da Igreja, 3, 2.º direito, fre-
guesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência pode, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a organização e realização de acti-
vidades de tempos livres, desportivas, culturais e de lazer; prestação
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de serviços, nestas áreas, a empresas, conferências e excursões tan-
to no território nacional como no estrangeiro.

§ único. A sociedade pode participar em sociedade de responsa-
bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o
objecto seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de 1 002 410$ correspondente a 5000 euros,
integralmente realizado em dinheiro e dividido em cinco quotas, uma
do valor nominal de 501 205$, correspondente a 2500 euros, perten-
cente à sócia Rita Maria Afonso Tição, três iguais do valor nomi-
nal de 150 160$, correspondente a 749 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios João Pedro da Mota Simons, Nídia da Mota
Simons e Ana Bela Courinha Ramos Simons e uma do valor nomi-
nal de 50 722$, correspondente a 253 euros, pertencente ao sócio
Jorge Miguel Simons dos Reis Sevivas.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unanime dos sócios
representado todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao montante de 5 000 000$.

4.º
A cessão de quotas, entre sócios, é livre, porém feita a terceiros

depende sempre do consentimento da sociedade.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo dos sócios Rita Maria Afonso Tição, João Pedro da Mota
Simons e Jorge Miguel Simons dos Reis Sevivas.

2 �  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo uma obri-
gatoriamente a da gerente Rita Maria Afonso Tição.

Vai conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 08925500

AMBIENTALIS � LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8336/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504305867;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/990623.

Certifico para efeitos de publicação que foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMBIENTALIS � Laborató-
rio de Análises Ambientais, L.da, tem a sua na Estrada de Telheiras,
159-A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas ou extintas, filiais, sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de laboratório de aná-
lises ambientais.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 412$ e correspondente à soma de quatro quotas iguais de
250 603$, cada, uma de cada sócio.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res até ao montante do capital social e qualquer sócio poderá fazer
suprimentos à sociedade, nos termos a definir em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura 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 passivamente.

2 �Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou em quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto
social.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a cessão
de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos restantes sócios em segundo lugar.

6.º

A sociedade não se dissolverá nos casos legais e, em caso de
morte, de qualquer sócio, a respectiva quota não se transmitirá aos
sucessores, devendo a sociedade adquiri-la, amortizá-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro, pagando-se a contrapartida devida e
ficando os efeitos da alienação da quota suspensos enquanto aquela
contrapartida não for paga.

7.º

As assembleias gerais, quando devam reunir e a lei não prescreva
outras formalidades serão convocadas por meio de carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

São sócios: Maria Helena Correia de Araújo Krippahl, Maria de
Lurdes Correia de Araújo, José António Pinto Neves Henriques e
Maria Manuela Madeira Carvalho Ribeiro.

Vai conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12106011

AMBIENTALIS � LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8336/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504305867;
averbamento n .º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 18 e 19/991209.

Certifico para efeitos de publicação, que foi alterado parcialmen-
te o pacto social, quanto ao artigo 5.º, o qual passa a ter a redacção
constante:

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a
cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos restantes sócios em segundo lugar.

2 � A sociedade poderá exonerar qualquer sócio no caso de este
praticar factos que causem ou venham a causar prejuízos sérios à
sociedade.

3 � O valor da amortização será o que resultar de balanço con-
tabilístico especialmente elaborado para o efeito.

Mais certifico a cessação de funções do gerente: José António
Pinto Neves Henriques por renuncia em 16 de Novembro de 1999.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do contrato.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11358211

ELOSECULORUM � COMPANHIA PORTUGUESA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5300/950606; identificação de pessoal colectiva
n.º 503432457; averbamento n .º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/980901.

Certifico para efeitos de publicação, que em relação à sociedade
em epígrafe foi registado o seguinte:

Recondução do conselho de administração e conselho fiscal, em
29 de Abril de 1998.

Prazo: triénio 1998/2000.
(Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 06584322
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ANIMA NOSTRA, IDEIAS E IMAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2584; identificação de pessoa colectiva n.º 502531665;
data: 980731.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo da
prestação de contas, relativas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12106186

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JCI ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8319/980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504150227;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20000726.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o reforço de
capital em 1 404 820$, a redenominação do mesmo e a alteração do
contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 10 000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
Augusto Amaro Borges Duarte Guerreiro.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13752626

LNK � VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8347/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504151185;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20000503.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado a alteração
do contrato quanto à cláusula 3.ª, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

CLÁUSULA 3.ª

A sociedade tem por objecto social a produção, aluguer, distribui-
ção ou qualquer outra forma de comercialização, incluindo a im-
portação e exportação de filmes, máquinas e equipamento cinema-
tográfico, produtos de vídeo, audio e multimédia.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13752634

HEADLINE � PUBLICIDADE E PRODUÇÕES
DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8467/980713; identificação de pessoa colectiva n.º 504192531;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 27 e 28/20000710.

Certifico para efeitos de publicação que foi averbado a cessação
de funções dos gerentes José Rafael Ramos Martins e Armando
António da Costa Ribeiro, por terem renunciado em 6 de Julho de

2000 e registado o reforço de capital quanto ao artigo 3.º, e n.º 3 do
artigo 7.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes do activo social é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
3500 euros titulada pelo sócio Carlos Manuel Barata Duarte e uma
outra no valor nominal de 1500 euros titulada pelo sócio Luís Fi-
lipe dos Santos Alves.

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13752642

HABINOVUR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8734/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504268732;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 27 e 28/20000110.

Certifico para efeitos de publicação que foi averbado a cessação
de funções dos gerentes António da Silva Maurício e Manuel Vieira
de Faria, por terem renunciado em 18 de Novembro de 1999 e re-
gistado o reforço de capital em 8 824 100$, a redenominação do
mesmo, e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, e artigo 8.º,
n.os 2 e 3 os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
12 500 euros, cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 8.º

2 � Ficam, desde, já, designados gerentes, sem remuneração, os
sócios Carlos Fernandes e Luís Dias Cartaxo.

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

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13752677

LISBOA � 3.A SECÇÃO

REPRESENTAÇÕES CARVALHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52514; identificação de pessoa colectiva n.º 500784957; data
da apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543900

SEQUINE CLÍNICA DERMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3858; identificação de pessoa colectiva n.º 502869631; data da
apresentação: 000821.
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Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545201

SILVEIRA, BRANCO & CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6790; identificação de pessoa colectiva n.º 503664820; data da
apresentação: 000904.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12508764

REFILIS REABILITAÇÃO FÍSICA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5175; identificação de pessoa colectiva n.º 503218227; data da
apresentação: 000904.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13691643

SOPOVICO SOCIEDADE PORTUGUESA
DE VIAS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69023; identificação de pessoa colectiva n.º 502026553; data
da apresentação: 000904.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545708

TOP 4 COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2812; identificação de pessoa colectiva n.º 502522950; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543861

VÍCIOS DE CAFETARIA SERVIÇOS DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5269; identificação de pessoa colectiva n.º 503244740; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 10914986

SANO SEGUROS SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2330; identificação de pessoa colectiva n.º 502542810; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13695800

SOCIEDADE TURÍSTICA CLIMA SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 546; identificação de pessoa colectiva n.º 500269254; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543810

OLGA SCHUBART � PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4956; identificação de pessoa colectiva n.º 503155802; data da
apresentação: 000808.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12079448

TOGA & BOAVENTURA GABINETE DE PERITAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4040; identificação de pessoa colectiva n.º 502516518; data da
apresentação: 000809.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12001970

SOCIEDADE COMERCIAL CROCKER DELAFORCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22031; identificação de pessoa colectiva n.º 500254818; data
da apresentação: 000808.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12079405

O TACHO � COMIDA PRONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56306; identificação de pessoa colectiva n.º 501192794; data
da apresentação: 000801.
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Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12038679

URBASDE � URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1463; identificação de pessoa colectiva n.º 502329734; data da
apresentação: 000707.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 10352252

REPRESENTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E CAMIÕES
COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23365; identificação de pessoa colectiva n.º 500230455; data
da apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543926

V. M. A. � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4963; identificação de pessoa colectiva n.º 503157317; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543918

S. T. A. � SAÚDE TRABALHO E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4023; identificação de pessoa colectiva n.º 503019429; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543934

VIATUNEL GESTÃO, COORDENAÇÃO
E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8190; identificação de pessoa colectiva n.º 504070185; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
12543462

VIAPONTE PROJECTOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7724; identificação de pessoa colectiva n.º 503940070; data da
apresentação: 000901.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543454

W. A. SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35048; identificação de pessoa colectiva n.º 500547602; data
da apresentação: 000811.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12544205

RIBEIRO BAPTISTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41582; identificação de pessoa colectiva n.º 500471975; data
da apresentação: 000817.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12437743

OURIVESARIA OUROSOL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45529; identificação de pessoa colectiva n.º 500225532; data
da apresentação: 000519.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12102873

SIMÕES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36430; identificação de pessoa colectiva n.º 500540330; data
da apresentação: 000830.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12021040

RIBEIRABAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3600; identificação de pessoa colectiva n.º 502253096; data da
apresentação: 000830.
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Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13708708

RECANTO DA ESTAÇÃO � SNACK-BAR E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8774; identificação de pessoa colectiva n.º 504499980; data da
apresentação: 000830.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14694620

ZARAGATA � NOVIDADES E UTILIDADES NO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38731; identificação de pessoa colectiva n.º 500474141; data
da apresentação: 000918.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12207225

UNICASTRO � SOCIEDADE COMPRA
E VENDA PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9066; identificação de pessoa colectiva n.º 504594524; data da
apresentação: 000918.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12597023

O CASTELO SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2608; identificação de pessoa colectiva n.º 502589736; data da
apresentação: 000918.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12597031

RODEIO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1562; identificação de pessoa colectiva n.º 502347074; data da
apresentação: 000918.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12597015

ZAMBON � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 502155930; data da
apresentação: 000531.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12603252

SILVA & PECHOT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53510; identificação de pessoa colectiva n.º 500786810; data
da apresentação: 000829.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543330

TECTIFORMA ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7444; identificação de pessoa colectiva n.º 503731358; data da
apresentação: 000829.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543306

TFT TELEINFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 983; identificação de pessoa colectiva n.º 502210001; data da
apresentação: 000829.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 10773819

TECOGAL GABINETE TÉCNICOS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56780; identificação de pessoa colectiva n.º 501231358; data
da apresentação: 000829.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
13856855
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TABACARIA PAPELARIA SIDNEY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52472; identificação de pessoa colectiva n.º 500453764; data
da apresentação: 000829.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543250

TIERACK PORTUGAL � LENÇOS E GRAVATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5286; identificação de pessoa colectiva n.º 503265179; data da
apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545929

TRIALAG AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49333; identificação de pessoa colectiva n.º 500627304; data
da apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545902

RENTESEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4047; identificação de pessoa colectiva n.º 502915110; data da
apresentação: 000818.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545007

RODRIGUES TEIXEIRA & SANTOS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4654; identificação de pessoa colectiva n.º 503072923; data da
apresentação: 000818.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12544973

RUI RODRIGUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4653; identificação de pessoa colectiva n.º 503077224; data da
apresentação: 000818.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12544990

VISLIS EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7489; identificação de pessoa colectiva n.º 503866717; data da
apresentação: 000818.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12544949

O BARQUINHO � ESTABELECIMENTO DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48868; identificação de pessoa colectiva n.º 500578716; data
da apresentação: 000818.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12544701

VANTAGEM COMPETITIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8845; identificação de pessoa colectiva n.º 504269577; data da
apresentação: 000821.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12978140

SINAIS DE FOGO PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8213; identificação de pessoa colectiva n.º 504078305; data da
apresentação: 000817.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12544507

SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21278; identificação de pessoa colectiva n.º 500269130; data
da apresentação: 000811.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
13732560
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REGRISUL SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4772; identificação de pessoa colectiva n.º 503116637; data da
apresentação: 000823.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545767

RODRIGUES & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30962; identificação de pessoa colectiva n.º 500403660; data
da apresentação: 000810.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12079766

TRANSPORTES CENTRAL DA BOA HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40188; identificação de pessoa colectiva n.º 500927480; data
da apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13720546

ROCILIS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO EM GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3222; identificação de pessoa colectiva n.º 502716797; data da
apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545872

ORGANICOR � SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8646; identificação de pessoa colectiva n.º 503207233; data da
apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545830

SOCIEDADE DE ÁGUAS DO FREIXO COMÉRCIO
DE ÁGUAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7235; identificação de pessoa colectiva n.º 503786861; data da
apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545848

TELECEL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2424; identificação de pessoa colectiva n.º 502544180; data da
apresentação: 000824.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545880

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GUILHERMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7090; identificação de pessoa colectiva n.º 502568585; data da
apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13723669

RUI METELO PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58622; identificação de pessoa colectiva n.º 501402594; data
da apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13723421

TECNOCONTAB CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6649; identificação de pessoa colectiva n.º 503617342; data da
apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545970

SP LOGÍSTICA GESTÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8910; identificação de pessoa colectiva n.º 504459376; data da
apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
12546003
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SKW BIOSYSTEMS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE BIOTEXTURANTES PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6944; identificação de pessoa colectiva n.º 503703966; data da
apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545988

RUI CARDOSO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7298; identificação de pessoa colectiva n.º 503805491; data da
apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12449750

OTREBLA SERVIÇOS DE ESTAFETAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9150; identificação de pessoa colectiva n.º 504304526; data da
apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12545996

SILVANO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23181; identificação de pessoa colectiva n.º 500249342; data
da apresentação: 000825.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 07638280

TOMÉ & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14767; identificação de pessoa colectiva n.º 500546754; data
da apresentação: 000828.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543225

SOCIEDADE DE TRANSPORTES ALGODÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15578; identificação de pessoa colectiva n.º 500269157; data
da apresentação: 000828.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543039

TRANSPORTES A CENTRAL DA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38190; identificação de pessoa colectiva n.º 500449384; data
da apresentação: 000828.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12543020

OLGA CARRIÇO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6631; identificação de pessoa colectiva n.º 503609960; data da
apresentação: 000828.

Certifico para efeitos de publicação que, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12011207

VGR CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8732; identificação de pessoa colectiva n.º 504232703; apre-
sentação: 000828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998 e 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12542903

RTC RÁDIO TELEVISÃO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 648; identificação de pessoa colectiva n.º 501377310; apre-
sentação: 000829.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12543322

SALDAFIL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2318; identificação de pessoa colectiva n.º 502544937; apre-
sentação: 000818.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544825



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 243 � 20 de Outubro de 2000 22 420-(49)

TERCEIRO CANAL EDIÇÕES E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 735; identificação de pessoa colectiva n.º 501773860; apre-
sentação: 000818.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544787

RÁDIO JORNAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1191; identificação de pessoa colectiva n.º 501917349; apre-
sentação: 000818.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544795

RÁDIO NOTÍCIAS PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4477; identificação de pessoa colectiva n.º 503024554; apre-
sentação: 000818.

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

29 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544809

VIOLINO INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 479; identificação de pessoa colectiva n.º 501753753; apre-
sentação: 000818.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12539872

TEIXEIRA TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2843; identificação de pessoa colectiva n.º 501362584; apre-
sentação: 000818.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544469

THE NEW BOSTON SELECT � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8701; identificação de pessoa colectiva n.º 504225936; apre-
sentação: 000817.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13722085

SELECT 1 SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5101; identificação de pessoa colectiva n.º 503298999; apre-
sentação: 000817.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544540

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ARTUR A. BASTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2312; identificação de pessoa colectiva n.º 502403322; apre-
sentação: 000817.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544566

SPORTAQUÁTICA SOCIEDADE PORTUGUESA TÊXTIL
PARA DESPORTOS AQUÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 271; identificação de pessoa colectiva n.º 502086653; apresen-
tação: 000817.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12544582

SESIMBROTEL SOCIEDADE INICIATIVAS TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7416; identificação de pessoa colectiva n.º 503835498; apre-
sentação: 000822.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10473459

TAVARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2770; identificação de pessoa colectiva n.º 501340513; apre-
sentação: 000822.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12545376
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBERTO DA CUNHA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 812; identificação de pessoa colectiva n.º 500472378; apre-
sentação: 000822.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12545414

UNIGUIA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3072; identificação de pessoa colectiva n.º 501053824; apre-
sentação: 000822.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12545368

TOBIS DOIS FILMES DE ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3243; identificação de pessoa colectiva n.º 502721103; apre-
sentação: 000822.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12024058

RCAT � REFRIGERAÇÃO, CONGELAÇÃO
E ACUMULAÇÃO TÉRMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8816; identificação de pessoa colectiva n.º 504259873; apre-
sentação: 000821.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13722760

SILAROEIRA SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 068; identificação de pessoa colectiva n.º 500117527; apre-
sentação: 000821.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12545287

VALORVAL CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8893; identificação de pessoa colectiva n.º 504288660; apre-
sentação: 000821.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12545295

RUI MENDONÇA REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 400; identificação de pessoa colectiva n.º 500544883; apre-
sentação: 000821.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998 e 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13735098

VOM INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5705; identificação de pessoa colectiva n.º 503354228; apre-
sentação: 000821.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12545279

RAMOS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 099; identificação de pessoa colectiva n.º 500509506; apre-
sentação: 000810.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12079758

VASSOURARIA DA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 878; identificação de pessoa colectiva n.º 500832269; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12206253

TRANSPORTES QUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6315; identificação de pessoa colectiva n.º 503521566; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12206237
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RUÍNAS SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7327; identificação de pessoa colectiva n.º 503813435; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12596558

SILVA & MERGULHÃO � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8285; identificação de pessoa colectiva n.º 504096532; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12596566

URBANIZAÇÃO DA CATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2225; identificação de pessoa colectiva n.º 502478888; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12596710

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE BARROCAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7551; identificação de pessoa colectiva n.º 503881988; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13717219

RAFAEL PACHECO & SILVA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9483; identificação de pessoa colectiva n.º 504776720; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12596701

TRANSPORTES RTM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6908; identificação de pessoa colectiva n.º 501427201; apre-
sentação: 000915.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13718720

SEGORP SOCIEDADE DE ESTUDOS, GESTÃO,
ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 634; identificação de pessoa colectiva n.º 501508953; apre-
sentação: 000915.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12596574

TECNINVEST TÉCNICAS E SERVIÇOS
PARA O INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2483; identificação de pessoa colectiva n.º 501302352; apre-
sentação: 000831.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12543560

RESTAURANTE MANDARIM ORIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7819; identificação de pessoa colectiva n.º 503970530; apre-
sentação: 000831.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12430153

OFICINA DE PERFUME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 850; identificação de pessoa colectiva n.º 502186208; apresen-
tação: 000831.

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

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12023051

SOICIFIDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TORRE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 203; identificação de pessoa colectiva n.º 500662398; apre-
sentação: 000630.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13726625



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 243 � 20 de Outubro de 200022 420-(52)

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MADRAGOAFILMES.COM � MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9277/000720; identificação de pessoa colectiva n.º 505035529;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/000720.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato, cujo extracto é o seguinte:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

É constituída uma sociedade anónima que adopta a denominação
MADRAGOAFILMES.COM � Multimédia, S. A., que se regerá
pelos presentes estatutos e disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede e domicílio na Rua da Palmeira, 6,
freguesia das Mercês, em Lisboa.

§ único. A administração da sociedade poderá, quando o enten-
der, transferir a sede da sociedade para outra localidade e, bem as-
sim, estabelecer quaisquer formas de representação social onde o
julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento, produção, difu-
são e comercialização de filmes de longa metragem, curta metragem,
documentários, filmes de animação, telefilmes, programas e séries
para televisão, produtos audiovisuais e multimédia, bem como todos
os produtos relacionados com a indústria de conteúdos culturais,
através de todos os meios multimédia, designadamente da Internet.

§ único. A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer
pessoas singulares ou colectivas, ou agrupamentos complementares
de empresas, bem como participar em sociedades de responsabilidade
limitada ou ilimitada, mesmo que reguladas por lei especial e inde-
pendentemente do seu objecto.

ARTIGO 4.º

Início da actividade e duração

A actividade social inicia-se nesta data e durará por tempo inde-
terminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, e está dividido em 10 000 ac-
ções de cinco euros cada uma e encontra-se integralmente realizado
em dinheiro.

§ 1.º Poderá haver títulos de uma, cinco, 10, 100, 1000 e
10 000 acções.

§ 2.º As acções serão emitidas ao portador, podendo ser conver-
tidas em nominativas ou passar de nominativas ao portador sempre
que os interessados o requeiram, pagando estes os respectivos en-
cargos e despesas.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

O capital social poderá, por simples deliberação da administração,
ser elevado por uma ou mais vezes até ao limite de 10 000 000 de
euros, cumpridas previamente as necessárias formalidades legais.

§ 1.º Os accionistas terão sempre preferência na subscrição de
novas acções, na proporção das que já possuírem.

§ 2.º No caso de qualquer accionista não desejar exercer este di-
reito, a sua posição será tomada proporcionalmente pelos restantes,
salvo acordo entre eles para outra forma de distribuição.

ARTIGO 7.º

Acções próprias

Dentro dos limites legais imperativos, a sociedade poderá adquirir
acções próprias e realizar sobre elas as operações tidas por conveni-
entes.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

Administração

A sociedade será administrada e representada por um administra-
dor único ou por um conselho de administração, composto por três
ou cinco membros, consoante for deliberado pela assembleia geral,
todos eleitos trienalmente, e sempre reelegíveis.

§ 1.º O administrador único ou os membros da administração
podem não ser accionistas.

§ 2.º Quando se verifique a existência de um conselho de admi-
nistração, os seus membros escolherão de entre si um presidente e
poderão também designar um administrador-delegado, cujas funções
fixarão dentro dos limites legais.

§ 3.º Sendo a sociedade administrada por um conselho de admi-
nistração, as vagas que porventura ocorrerem no mesmo conselho
serão preenchidas por accionistas por estes escolhidos até resolução
da primeira assembleia geral ordinária.

§ 4.º A substituição do administrador único compete à assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

Reunião do conselho de administração

Existindo um conselho de administração, este reunir-se-á sempre
que o seu presidente o julgue necessário ou quando qualquer dos
restantes administradores, o fiscal único, ou o conselho fiscal recla-
mem a sua convocação.

§ único. Sendo a sociedade administrada por um administrador
único, o fiscal único ou o conselho fiscal poderão reunir-se com o
administrador sempre que o entendam conveniente para os interes-
ses sociais.

ARTIGO 10.º

Competência do órgão de administração

Tanto ao administrador único como, no caso da sua existência, ao
conselho de administração pertencem os mais amplos poderes de
gerência, nos quais se incluem os de adquirir, onerar e alienar quais-
quer bens, incluindo as acções próprias que a sociedade detenha.

ARTIGO 11.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura, em conjunto, do presidente do conselho de

administração e de outro administrador;
c) Pela assinatura do administrador-delegado ou qualquer outro

mandatário, quando existam, no limite dos poderes que especialmente
lhes hajam sido conferidos.

ARTIGO 12.º

Fiscalização

A fiscalização da administração social, com as atribuições fixa-
das na lei, será exercida por um fiscal único ou por um conselho
fiscal, composto por três membros, devendo um deles ser revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, elei-
tos trienalmente pela assembleia geral e sempre reelegíveis, que de
entre si escolherão um presidente e um secretário.

§ único. As vagas que porventura ocorrerem no conselho fiscal
serão preenchidas por escolha feita pelo mesmo conselho de entre
os accionistas, até que a primeira assembleia geral ordinária as pro-
veja definitivamente.

ARTIGO 13.º

Reunião do conselho fiscal

O conselho fiscal reunir-se-á obrigatoriamente uma vez de três em
três meses e extraordinariamente quando os seus membros o enten-
dam necessário ou quando seja convocado pela administração.
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CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Deliberações

A assembleia geral, quando regularmente convocada e constituída,
representará a universalidade dos accionistas e as suas deliberações,
sempre que forem tomadas nos termos da lei e destes estatutos, se-
rão obrigatórias para todos os accionistas, mesmo para os ausentes
ou divergentes.

ARTIGO 15.º

Direito de participação

Só terão direito de assistir às reuniões da assembleia geral e de
participar nos seus trabalhos, nomeadamente exercendo o direito de
voto, os accionistas possuidores de, pelo menos, 100 acções que se
encontrem averbadas ou depositadas na sede social com a antece-
dência de, pelo menos, 15 dias relativamente à data designada para
a assembleia.

§ 1.º Os accionistas que não exerçam cargos sociais poderão
fazer-se representar nas assembleias gerais por qualquer outro accio-
nista.

§ 2.º Os accionistas possuidores de menor número de acções do
que o exigido para o direito de voto poderão agrupar-se de forma a
completarem o número referido, fazendo-se representar na assembleia
por um dos componentes do grupo.

§ 3.º O mandato para a representação nas assembleias gerais de-
verá constar de procuração ou de carta do mandante, esta última
dirigida ao presidente da mesa.

§ 4.º Na hipótese prevista no § 1.º quer a procuração, quer a carta,
deverão ser entregues na sede social até à véspera do dia designado para
a realização da assembleia geral.

§ 5.º No caso regulado no § 2.º, deverá a indicação do respectivo
accionista representante ser feita pelos representados em documento
por todos assinado e entregue na sede da sociedade até três dias antes
da data marcada para a assembleia.

ARTIGO 16.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, ambos eleitos trienalmente, sendo sempre permitida
a sua reeleição.

ARTIGO 17.º

Competência do presidente da mesa

Ao presidente da mesa competirá convocar a assembleia por meio
de anúncios publicados, com a antecedência mínima de 30 dias, num
jornal de Lisboa, bem como dirigir os trabalhos durante as reuniões.

§ único. Na falta ou impedimento do presidente exercerá as suas
funções o secretário.

ARTIGO 18.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada ano,
nos primeiros três meses posteriores ao último exercício, cujo balanço
e contas apreciará.

§ único. Extraordinariamente poderá a assembleia reunir sempre
que a administração ou o conselho fiscal o julguem necessário ou
ainda a requerimento de accionistas que representem, pelo menos,
uma quarta parte da totalidade do capital social.

ARTIGO 19.º

Constituição da assembleia

As assembleias gerais ordinárias e extraordinárias poderão
constituir-se e deliberar em primeira convocação, desde que se en-
contrem presentes ou devidamente representados accionistas possui-
dores de metade do capital social, com excepção apenas dos casos
em que a lei exija um quórum superior.

§ único. Quando uma assembleia geral regularmente convocada
não puder funcionar por insuficiência de representação de capital,
reunir-se-á na segunda data marcada, depois de 15 dias e antes de
30 dias depois da primeira data marcada, sendo em tal caso válidas as
deliberações tomadas nesta segunda reunião, qualquer que seja o
quantitativo do capital representado.

ARTIGO 20.º

Forma das deliberações

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
correspondentes aos accionistas presentes e representados, excepto
nos casos em que a lei obrigue a maior número, contando-se um voto
por cada 100 acções.

CAPÍTULO V

Ano social, lucro e seu destino

ARTIGO 21.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.
§ único. O primeiro exercício encerrar-se-á em 31 de Dezembro

do ano 2000.

ARTIGO 22.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados pelo balanço anual, depois de feitas
as amortizações que a administração reputar convenientes, terão a
seguinte aplicação: 5%, pelo menos, para a constituição ou reinte-
gração do fundo de reserva legal e até ao limite estabelecido na lei,
sendo o remanescente aplicado de acordo com o que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO VI

Dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 23.º

Dissolução, liquidação e partilha

A dissolução da sociedade e a liquidação e partilha do patrimó-
nio social serão feitas de harmonia com as disposições legais apli-
cáveis e as deliberações da assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

Corpos sociais para o triénio de 2000 a 2002

Ficam desde já nomeados para o triénio de 2000 a 2002:
Administrador único: Paulo José Condeixa de Araújo Branco,

solteiro, maior, residente na Rua da Bela Vista, à Graça. 114, 1.º,
em Lisboa.

Fiscal único: Mariquito Correia & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Visconde Moreira
de Rey, 14, Linda-a-Pastora, 2795 Queijas, representada por Antó-
nio Francisco Escarameia Mariquito.

Assembleia geral: Presidente: João Miguel de Brito Monteiro de
Macedo, solteiro, maior, residente na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 9, 4.º, esquerdo, Lisboa; secretário: Pedro Manuel Tava-
res Borges, casado, residente na Travessa da Bela Vista, 1, 2.º, es-
querdo, em Lisboa.

ARTIGO 25.º

Despesas de constituição

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designada-
mente as desta escritura, registos, honorários de advogado e despe-
sas inerentes, são da responsabilidade da sociedade, que assume
igualmente, e até ao montante de 3 000 000$, as despesas efectua-
das ou a efectuar pelos accionistas, e que sejam relativas à sua ins-
talação ou à retribuição de serviços prestados durante o processo
preliminar da sua constituição.

ARTIGO 26.º

Movimentação de capital social

Entre a data da constituição e a do registo definitivo desta socie-
dade, fica o administrador único autorizado a:

a) Celebrar todos os contratos referentes ao objecto social, assim
como praticar todos os actos indispensáveis ao início ou desenvol-
vimento da actividade social;
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b) Movimentar livremente a totalidade do capital social deposi-
tado no Banco Espírito Santo à ordem da sociedade, para pagamento
de rendas, equipamento social, de serviços já contratados, de bens
a adquirir e de quaisquer despesas realizadas pelos accionistas ne-
cessárias à sua constituição.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12089249

COTINUR � COORDENAÇÃO TÉCNICA
DE INVESTIMENTOS URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 283/731217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500079439; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 4 e 5/000912.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, pela apresentação 4/
000912 � Cessação de funções do administrador António Roque de
Pinho de Bissaia Barreto, por ter renunciado, em 27 de Julho de
2000.

Inscrição n.º 20, pela apresentação 5/000912 � Nomeação de
membro do conselho de administração, por cooptação, em 31 de
Julho de 2000, Francisco Manuel Costa Borges Lopes, casado, Rua
do Alecrim, lote 8, Cascais.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691368

PROSEGUR � TRANSPORTES DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 841/820402; identificação de pessoa colectiva
n.º 501290567; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e
data da apresentação: 21/000913.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida, por projecto de cisão-fusão e fusão com as socie-
dades: PROSEGUR � Companhia de Segurança, L.da; PRO-
SEGUR � Companhia de Segurança, L.da, PROSEGUR �
SGPS, L.da; ETD � Holding, SGPS, S. A.; PROSEGUR � Siste-
mas de Segurança, L.da; PROSEGUR � Prevenção-Protecção e
Custódia, S. A, e EQUIPROTECÇÃO Equipamentos de Pro-
tecção, L.da

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20, pela apresentação 21/
000913 � Deliberação da aprovação do projecto de cisão-fusão e
fusão, em 16 de Agosto de 2000.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12603384

PROSEGUR � COMPANHIA DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 907/801231; identificação de pessoa colectiva n.º 501101500;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 23/000913.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida, por projecto de cisão-fusão e fusão com as socie-
dades: PROSEGUR � Transportes de Segurança, L.da; PRO-
SEGUR � SGPS, L.da; ETD � Holding, SGPS, S. A.; TITU-
LAR � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.;
PROSEGUR � Prevenção-Protecção e Custódia, S. A., e EQUI-
PROTECÇÃO Equipamentos de Protecção, L.da

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, pela apresentação 23/
000913 � Deliberação da aprovação do projecto de cisão-fusão e
fusão, em 16 de Agosto de 2000.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12603368

MAFEDIVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6728/980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504042424;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/000912.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 5, pela apresentação 13/000912 � Nomeação de
gerente, por deliberação de 28 de Agosto de 2000, Carlos Manuel
Gomes Craveiro.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691457

COMPANHIA DAS ESTRELAS � COMÉRCIO
DE ARTIGOS LÚDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9388/000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505114860;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/000907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo extracto
é o seguinte e foi constituída por:

1.º Maria da Conceição Pacheco Martins;
2.º Pedro Alexandre Centeno de Mendonça.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Companhia das Estrelas � Co-
mércio de Artigos Lúdicos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua
de Martins Barata, 5-B, freguesia de Santa Maria de Belém.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade des-
locar livremente a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comercio a retalho de brinquedos,
objectos lúdicos, utilidades e vestuário.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria da Conceição Pacheco
Martins e Pedro Alexandre Centeno de Mendonça.

2 � A prestação de suprimentos depende da deliberação unâni-
me dos sócios.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar e
os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

5.º

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

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

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, devendo continuar com os herdeiros do falecido
ou o representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aque-
les nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência, morte ou insolvência de qualquer sócio;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra for-

ma sujeita a arrematação judicial.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 13690728
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MARISAURA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9393/000908; identificação de pessoa colectiva n.º 505114127;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/000908.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo extracto
é o seguinte e foi constituída por:

1.ª Maria João Damas Brás Dias Gomes, natural do Crato e Már-
tires, Crato, casada na comunhão de adquiridos com José António
Gomes, residente na Rua dos Sobreiros, lote 9, B, rés-do-chão, es-
querdo, Cascais, portadora do bilhete de identidade n.º 7663152, de
13 de Maio de 1998, emitido pela D. G. R. N. � Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa;

2.ª Isaura Maria Constâncio Pereira Castanheira Rodrigues, natu-
ral de Tolosa, Nisa, casada na comunhão de adquiridos com José
António de Jesus Rodrigues, residente na Rua de António Nobre,
5, 6.º, direito, em Cacilhas, Almada, portadora do bilhete de identi-
dade n.º 4722615, de 29 de Março de 2000, emitido pela D. G. R.
N. � Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma MARISAURA � Comércio de
Vestuário, L.da, tem a sua sede na Rua das Picoas, Edifício Penín-
sula, 7, loja 1, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da so-
ciedade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qual-
quer outra forma local de representação, no território nacional ou
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de representações de
vestuário.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Isaura Maria
Constância Pereira Castanheira Rodrigues, desde já nomeada gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os ac-
tos e contratos.

5.º

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

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.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690949

PEREZ & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 969/710227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500216126; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 9 e 10/000211.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, pela apresentação 9/
000211 � Cessação de funções dos gerentes José Alvarez Seoane,
António Alvarez Seoane, José Amil Miguez e Amadeu de Almeida
Nunes, por terem renunciado, em 19 de Julho de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo dos sócios Manuel Domingos Moura
Teixeira e António Rodrigues da Costa, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 14192012

COIMBRA JARDIM HOTEL � SOCIEDADE
DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 485/880512; identificação de pessoa colectiva
n.º 501992090; inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 13/000513.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 18, pela apresentação 13/000531 � Nomeação do
conselho de administração e do fiscal único, por deliberação de 31 de
Janeiro de 2000, para o triénio de 2000/2002:

Conselho de administração: João Manuel Ribeiro da Fonseca
Calixto, casado, Serra do Moinho, Figueira do Guincho, Cascais �
presidente; Maria Teresa Capão Santos, divorciada, Avenida Barbosa
du Bocage, 21, rés-do-chão, direito, Lisboa, e Mário de Sousa Dias
Fernandez, casado, Avenida do Infante Santo, 21, 3.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade,
245, 8.º, C, Lisboa; Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Edifícios As Caravelas, Rua do
Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa � suplente.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11497327

PINTO CORREIA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 521/270204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500396876; entrada: 9282; data: 000512.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1998.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 11495685

PINTO CORREIA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 521/270204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500396876; entrada: 9284; data: 000512.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12553840

CINETICUM � SOCIEDADE TURÍSTICA
E IMOBILIÁRIA DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8391/990902; identificação de pessoa colectiva n.º 501781897;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 8/000912.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 15, pela apresentação 8/000912 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 30 de Abril de 1999, para o trié-
nio de 1999/2001.

Conselho de administração: Manuel Gonçalo Pereira Martins Dias,
casado, Rua de Latino Coelho, 85, 5.º, Lisboa � presidente; Antó-
nio Manuel Freitas Soares de Almeida Pires, casado, Rua do Poeta
Emiliano da Costa, 60, Tavira, Luís Filipe Rogado Madeira
Chambel, solteiro, maior, Rua de Vitorino Nemésio, 55, 4.º, direito,
São João do Estoril.

Conselho fiscal: Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz � re-
visor oficial de contas, casado, Rua de Brito Pais, 8, 4.º, esquerdo,
Miraflores � presidente; Luís Armindo da Silva Pinto, casado, Rua
de Latino Coelho, 85, Lisboa, Mário Dorropio Amieira, casado,
Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 4, 1.º, Amadora, e João Pe-
dro Pereira Matos � revisor oficial de contas, solteiro, maior, Ave-
nida de 5 de Outubro, 49, Anadia � suplente.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691376

CONTRATECAR � SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE GESTÃO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2113/921111; identificação de pessoa colectiva
n.º 502975458; inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 21/000712.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 17, pela apresentação 21/000712 � Nomeação do
conselho de administração e do fiscal único, por deliberação de 31 de
Março de 2000, para o biénio de 2000/2001:

Conselho de administração: João Carlos Rodrigues Sabido Silva,
casado, Rua de Buenos Aires, 43, 1.º, Lisboa � presidente; Manuel
Eduardo Ferreira Raposo, casado, Rua do Patrocínio, 67, 5.º, A,
Lisboa, e Luís Falcão Líbano Monteiro Antas, casad0, Avenida das
Forças Armadas, 133, Quinta das Mil Flores, lote A, 2.º, esquerdo,
Lisboa.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associa-
dos � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Li-
berdade, 245, 8.º, C, Lisboa. António da Trindade Nunes, casado,
Avenida do Duque d�Ávila, 104, 7.º, Lisboa, revisor oficial de con-
tas � suplente.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 11007729

CLASSICOME � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6621/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504022369;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/000912.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, pela apresentação 14/
000912 � Cessação de funções do gerente Sérgio Paulo de Jesus,
por ter renunciado, em 31 de Agosto de 2000.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691392

COFIREP � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 394/890308; identificação de pessoa colectiva n.º 502120142;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/000907.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1, pela apresentação 24/
000907 � Deslocação da sede para a Rua da Lapa, 106-B, Lisboa,
freguesia da Lapa.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13734920

CITICO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 347/860207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501624201; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 6/
000907.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 18, pela apresentação 6/000907 � Encerramento da
liquidação. Data da aprovação das contas: 29 de Junho de 2000.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13734784

CITIBANK PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 664/880122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501929487; inscrição n.º 31; número e data da apresentação: 5/
000907.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 31, pela apresentação 5/000907 � Encerramento da
liquidação. Data da aprovação das contas: 29 de Junho de 2000.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13727540

CUF DECOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4818/951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503538604;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/000907.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral, podendo ou não
ser remunerada, conforme deliberação da mesma assembleia geral.
Fica, desde já, nomeado gerente da sociedade o sócio João Paulo
Marques de Oliveira.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de

garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690752

MASSA TENRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1967/920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502842954;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/000907.
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Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 3000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Augusto
Ventura e Maria Isabel de Oliveira Martins Ventura.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690850

PREDIAL DA AVESSADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 611/730601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500221766; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 19/000908.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 5.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, e adita-
dos os artigos 17.º a 23.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Francisco Xa-
vier, 16, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 19 500 000$ e encontra-se dividido em 19 500 acções
do valor de 1000$, cada uma.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três membros eleitos, ou designados no
pacto social, os quais são dispensados de caução.

ARTIGO 13.º

Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reunião
do conselho de administração pode fazer-se representar por outros
membros, mediante uma simples carta ao presidente, bem como
enviar-lhe o seu voto por correspondência.

ARTIGO 14.º

1 � Competem ao conselho de administração os mais amplos
poderes de gestão, de representação e de intervenção da sociedade.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte, ou a to-
talidade, dos seus poderes em um dos seus administradores.

3 � O pacto social pode designar um administrador-delegado,
devendo definir a extensão da delegação.

4 � A assembleia geral elegerá o administrador que exercerá a
função de presidente do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica obrigada, em todos os actos e contratos, pela
intervenção e assinatura de:

a) O administrador-delegado;
b) Dois administradores, intervindo conjuntamente;
c) Um ou mais procuradores no exercício dos poderes que lhe

tenham sido conferidos ou para a realização das funções de que te-
nham sido encarregues.

ARTIGO 16.º

Sem prejuízo de o conselho de administração poder deliberar dele-
gação mais extensa, entende-se que ao administrador-delegado são
conferidos poderes para decidir sobre todos os assuntos e praticar

todos os actos considerados de exercício de poderes de gestão e de
representação, nomeadamente:

a) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos,
com ou sem hipoteca, ou outras obrigações financeiras equivalen-
tes, aceitar, sacar e endossar letras, subscrever livranças e quaisquer
outros efeitos comerciais;

b) Adquirir, alienar, subscrever, ceder e onerar bens móveis e
imóveis, incluindo acções, quotas, obrigações ou outros direitos;

c) Intervir em quaisquer outros actos e contratos, de qualquer
natureza e espécie, que vinculem a sociedade;

d) Confessar, desistir e transigir em quaisquer acções ou proces-
sos e comprometer-se em arbitragens;

e) Requerer quaisquer registos, designadamente comerciais e pre-
diais, e prestar declarações complementares;

f) Representar a sociedade perante quaisquer entidades ou servi-
ços públicos ou privados;

g) Constituir, uma ou mais pessoas, procuradores da sociedade
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, com o
âmbito que for fixado no respectivo mandato.

ARTIGO 17.º

É expressamente proibido aos administradores e mandatários,
obrigarem a sociedade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais e em especial utilizar a firma social em fianças,
avales, responsabilidades ou transacções alheias aos negócios pró-
prios da sociedade.

ARTIGO 18.º

Aos administradores com mais de cinco anos de exercício de fun-
ções pode ser conferida uma reforma por velhice e ou invalidez, a
cargo da sociedade, segundo regulamento a aprovar em assembleia
geral.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 19.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único, que terá um suplente, ambos revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Os lucros anuais, depois de deduzidos da parte destinada por lei
à formação de reserva legal, terão a aplicação que vier a ser deci-
dida em assembleia geral, sem dependência de qualquer montante
mínimo de distribuição.

ARTIGO 22.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos em assembleia
geral, pelo período de quatro anos, sem prejuízo do disposto no pacto
social quanto ao administrador-delegado, sendo sempre reelegíveis.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se em exercício
efectivo de funções a partir da sua eleição ou designação, sem de-
pendência de outras formalidades.

ARTIGO 23.º

É designado administrador-delegado pelo mandato inicial, e suas
renovações, Ângelo Augusto Salgueiro Gonçalves.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 14192071

MEI & MOI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 705/880609; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502053283; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 5 e 7/000908.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 5/
000908 � Cessação de funções da gerente Mei Chun, por ter re-
nunciado, em 6 de Julho de 2000.

Certifico que o capital social de 400 000$, foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e
4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de
3250 euros, pertencente ao sócio Francisco Augusto Moi, e uma, de
1750 euros, pertencente à sócia Lilia Mau Moi.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Francisco
Augusto Moi, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690930

PASTELARIA ALOMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 966/491230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500477728; entrada: 10 619/000608.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12090832

COPAPOR � CONSULTORES PARIBAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 663/901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502450622;
entrada e data: 10 771/000609.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747231

CONSTRUÇÕES FERREIRA & VELOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 564/910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502472545;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/000908.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Ferreira & Velosa, L.da,
tem a sua sede em Lisboa, no Campo Grande, 190, 1.º, esquerdo.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 14192080

COELHO & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 348/610206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459410; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 10 e 11/000908.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, pela apresentação 10/
000908 � Cessação de funções de ambos os gerentes, por terem
renunciado, em 5 de Julho de 2000.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 4.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro, e dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de 200 000$,
cada, pertencente uma a cada um dos sócios, Isidro do Carmo da
Silva e Amândio Cardoso Rebelo.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes. A sociedade
obriga-se em todos os actos e contratos com as assinaturas em con-
junto de dois gerentes.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691023

PAF, CONFECÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 266/861105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501204369; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
000908.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 3, pela apresentação 1/000908 � Dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Agosto de 2000.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690884

M. G. S. � GESTÃO DE FROTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2143/921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502881763;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 3/000823.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 14, pela apresentação 3/000823 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 16 de Agosto de 2000, para ao
quadriénio de 2000/2003:

Conselho de administração: Charles Shafer, casado, 700 Bath
Road, Cranford Middlesex Tws. 9SW, Reino Unido � presidente;
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Stephen Barret, casado, residente com o anterior, e Freddy Vantal,
casado, com a mesma morada do anterior.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade,
245, 8.º, C, Lisboa. Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Edifício As Caravelas, Rua do Dr.
Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa � suplente.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 14192098

PROVIA � CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 192/850702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501577726; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e inscrições
n.os 21 e 22; números e data das apresentações: 13, 14 e 15/
000908.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13, pela apresentação 13/
000908 � Cessação de funções das administradoras, Maria da Graça
Pacheco Martins da Costa e Castro, e Maria Margarida Reis de
Noronha Beja Neves, por terem renunciado, em 21 de Abril de
1999 e 27 de Dezembro de 1999, respectivamente.

Inscrição n.º 21, pela apresentação 14/000908 � Nomeação de
membro do conselho de administração, por cooptação, em 31 de
Maio de 1999, Maria Adélia Santos Cid Ladeiros, divorciada, Ave-
nida de Santos Dumono, 47, 1.º, C, Lisboa.

Inscrição n.º 22, pela apresentação 15/000908 � Nomeação de
membro do conselho de administração, por cooptação, em 31 de
Janeiro de 2000, Maria de Lurdes Lopes da Costa, viúva, Rua dos
Lojistas, 40, Lisboa.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13691031

CORPICO � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 118/640803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500076928; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 42/000703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 14, pela apresentação 42/000703 � Nomeação do
conselho de administração e do fiscal único, por deliberação de 31 de
Dezembro de 1999, para o triénio de 2000/2002:

Conselho de administração: Pedro Manuel Fernandes Serra Bran-
dão � presidente; Eduardo Henrique Serra Brandão e Marília do
Rosário Piedade de Abreu.

Fiscal único: Bernardes, Sismeiro & Associados � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Edifício As Caravelas, Rua do Dr.
Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa. José António Castro Jorge
Ramalhete � revisor oficial de contas, casado, Quinta do Poço,
lote 22-H, Albufeira � suplente.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 14192101

MERMUL � MERCADOS MULTÍPLOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 647/660413; identificação de pessoa colectiva n.º 500726710;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 1/000911.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 22, pela apresentação 1/000911 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 8 de Junho de 2000, para o trié-
nio de 2000/2002:

Conselho de administração: Nuno Manuel da Silva Amado, casado,
Rua de Sousa Lopes, lote KL, Lisboa � presidente; Mário Serra Gentil

de Quina, casado, Rua de Cabo Verde, 99, Monte do Estoril, Estoril,
e José Pedro Cabral Fernandes, divorciado, Rua do General Correia
Barreto, 5, 8.º, C, Lisboa.

Fiscal único: Magalhães, Neves e Associados � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, Torre 1, 7.º, Lisboa. Freire,
Loureiro & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com a mesma sede da anterior � suplente.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690981

PRINCEMAR, COMÉRCIO DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9339/000811; identificação de pessoa colectiva n.º 504967495;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/000911.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 2, pela apresentação 2/000911 � Nomeação de ge-
rentes, por deliberação de 21 de Junho de 2000: José Francisco
Gomes Simões, casado, Rua de José Pedro Silva, 11, 2.º, E, Setú-
bal, Joaquim Manuel Sousa Simões, divorciado, Rua de Galileu Saú
de Correia, 17, 6.º, esquerdo, Pragal, e Luís Jorge da Palma Xavier,
casado, Estrada de São Bartolomeu, 40, 4.º, esquerdo, Lisboa.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690868

PACAEMBU � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9389/000907; identificação de pessoa colectiva n.º 504957074;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/000907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato, cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º Vitalino Godinho;
2.º Maria Noémia Mateus Godinho.

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2, do ar-
tigo 64.º, do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante
da escritura lavrada a fls. 89, do livro n.º 221-E, do 17.º Centro
Notarial de Lisboa.

Contrato de sociedade

1.º

A sociedade adopta a denominação PACAEMBU � Res-
taurante, L.da

2.º

A sua sede é na Rua de João Ortigão Ramos, 11-A, freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe, sem necessidade de consenti-
mento de qualquer órgão social.

2 � Fica, também já autorizada a abrir ou extinguir sucursais,
delegações, agências ou outras formas locais de representação, onde
e quando entender.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes, paste-
laria e confeitaria, venda de produtos conexos com a actividade a
retalhistas e exploração de todas as actividades afins ao público ou
a retalhistas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (cinco mil euros), e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
de 2500 euros (dois mil e quinhentos euros), uma de cada um dos
sócios, Vitalino Godinho e Maria Noémia Mateus Godinho.

5.º

A cessão de quotas pelos sócios a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade.
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6.º

Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos represente na sociedade, en-
quanto a quota se mantiver indivisa; mas, não querendo continuar
na mesma podem requerer a amortização da respectiva quota.

7.º

1 � A gerência social incumbe a ambos os sócios que, desde já,
são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

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

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

8.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal terão a aplicação que a assembleia determinar.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios, com a antecedência de 15 (quinze) dias.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 13690906

M. FILIPE & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 733/750202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500376433; entrada e data: 10 713/000609.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13677195

POLICOR � GABINETE TÉCNICO DE FOTOLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 945/870609; identificação de pessoa colectiva
n.º 501845283; entrada e data: 10 640/000608.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12090913

PATO BRAVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 643/861219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501764275; entrada e data: 10 857/000612.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747894

COMATRI � CONSULTORA MÉDICA GINECOLÓGICA
E OBSTÉTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 077/850521; identificação de pessoa colectiva
n.º 501498400; entrada e data: 10 809/000609.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12036358

CARLOS SIMÕES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 491/841228; identificação de pessoa colectiva
n.º 501502696; entrada e data: 10 823/000609.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747754

MARIA ROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 572/850117; identificação de pessoa colectiva
n.º 501512284; entrada e data: 10 780/000609.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12298735

PALMEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 720/750130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500210462; entrada e data: 11 017/000614.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12023990

CCI � COMPANHIA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 388/750825; identificação de pessoa colectiva
n.º 500324956; entrada e data: 10 977/00614.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12023582

MANUEL DOMINGUEZ & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 016/800514; identificação de pessoa colectiva
n.º 500994285; entrada e data: 10 871/000612.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747975
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PSICONTA � RACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 290/791015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500893330; entrada e data: 10 746/000609.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13746847

MONTEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 222/790210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496528; entrada e data: 10 881/000612.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13682636

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS COMELDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52158/780516; identificação de pessoa colectiva
n.º 500755612; entrada e data: 10741/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 11438991

CALEB BRETT PORTUGAL � SUPERINTENDÊNCIA
DE CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50657/770614; identificação de pessoa colectiva
n.º 500642117; entrada e data: 10781/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747584

MULTIFINANCE � SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7614/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504272640;
entrada e data: 23065/000904.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13690361

CSP � SOCIEDADE DE COGERAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2693/930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503011355;
entrada e data: 10888/000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12022454

CATIRREIS � SOCIEDADE DE  MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1215/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 502268239;
entrada e data: 10596/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12090140

M. D. S. � MERCADO DIRECTO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01137/911031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502646705; entrada e data:10682/000608 

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13746111

COBRABEM � COBRANÇAS DE EMPRESAS
EM PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01224/910322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502530839; entrada e data: 10808/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747673

QUASEBAR � CAFETARIA E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 502608420; identificação de pessoa colectiva n.º 502608420;
entrada e data: 10656/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12272787

MAQUIFLUIDOS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
(SOCIEDADE UNIPESSOAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08427/990916; entrada e data: 11200/000615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 08740372



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 243 � 20 de Outubro de 200022 420-(62)

MEDI BAYREUTH � IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 717/910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502577274;
entrada e data: 10614/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 13676040

MARVILCARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1619/811001; identificação de pessoa colectiva n.º 501185836;
entrada e data: 11071/000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12008761

CAFI, REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 433/890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502125470;
entrada e data: 10877/000612.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12090980

COMPORTUR � COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO
E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36288/651122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500852324; entrada e data: 10815/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13751557

MARQUES D�ÁVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34814//640421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500481059; entrada e data: 10716/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13677152

CASA RUSSEL � PRONTO A VESTIR, FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34586/640131; identificação de pessoa colectiva
n.º 500058210; entrada e data: 10730/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13750364

C. PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32894/620615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500910200; entrada e data: 000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12008648

CHAPELARIA ELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36296/651125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500498660; entrada e data: 10744/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12091880

PUBLIRAMA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37657/670405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500224625; entrada e data: 10747/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13746910

COLAR � DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45066/730103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500066531; entrada e data: 10965/000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 08933928

MOTA & ESMERALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44772/720912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500197822; entrada e data: 10594/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12090131



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 243 � 20 de Outubro de 2000 22 420-(63)

MITSUI & CO. PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40429/681102; identificação de pessoa colectiva
n.º 500194440; entrada e data: 10786/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13747630

PRÍMULA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21443/510130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500064210; entrada e data: 10388/000606.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12036110

PETRONY & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14786/370322; identificação de pessoa colectiva
n.º 500216770; entrada e data: 10548/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12024783

CASA FRAZÃO � TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10968/251031; identificação de pessoa colectiva
n.º 500539138; entrada e data: 10415/000606.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12036650

COMPANHIA PORTUGUESA RÁDIO MARCONI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10844/250728; identificação de pessoa colectiva
n.º 500069131; entrada e data: 10544/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12026000

MANUEL CHAVES CAMINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24154/561117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500697191; entrada e data: 10532/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12024740

PANIFICAÇÃO DEZASSEIS DE MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23994/560723; identificação de pessoa colectiva
n.º 500509620; entrada e data: 10456/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12024430

CANAPRI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58232/830707; identificação de pessoa colectiva
n.º 501394087; entrada e data: 10512/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12024686

MANUEL SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54073/790816; identificação de pessoa colectiva
n.º 500659451; entrada e data: 10558/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13725599

M. L. BOLSAS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE VIAGEM E GUARDA-CHUVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 94/900611; identificação de pessoa colectiva n.º ;
502362294 entrada e data: 10756/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13750909

CISF-RISCO � COMPANHIA DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 105/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059923;
entrada e data: 10785/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13751344
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PAPELARIA DO COMBRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 452/890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502117257;
entrada e data: 10578/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12948829

MIRANDA E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16413/420406; identificação de pessoa colectiva
n.º 500903050; entrada e data: 10555/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13725564

MORAIS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13902/340323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500196834; entrada e data: 10778/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12298719

CONSULTÓRIO MÉDICO E DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. TIAGO MOURÃO & DR. MANUEL ALMEIDA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 143/881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502069295;
entrada e data: 10969/000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12025798

M. S. MORAIS SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 646/890609; identificação de pessoa colectiva n.º 502170700;
entrada e data: 10706/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12090247

POST CONTACTO, CORREIO PUBLICITÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7838/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504581945;
entrada e data: 10692/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13750151

POSTLOG � SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8371/990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504520296;
entrada e data: 10683/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13750100

MOTODIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12854/300827; identificação de pessoa colectiva n.º
500198128 ; entrada e data: 11939/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 14192187

MATUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DA MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37469/670131; identificação de pessoa colectiva
n.º 500188645; entrada e data: 10817/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13751565

MANUEL REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30419/610217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500475032; entrada e data: 10653/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12272817

CERÂMICA PURA � LABORATÓRIO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5858/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503793108;
entrada e data: 10801/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12008630
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MESOPLANO � PLANEAMENTO,
PAISAGISMO, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63601/860729; identificação de pessoa colectiva
n.º 501693424; entrada e data: 10455/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12476889

CALHELHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47024/740625; identificação de pessoa colectiva
n.º 500325880; entrada e data: 11029/20000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12290157

CARLOS MORGADO & HELENA HIGGS � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7160/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504156853;
entrada e data: 10841/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12036404

CAMISARIA COLOMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7090/980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504143867;
entrada e data: 10727/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13750348

PRESSMANIA � SOCIEDADE EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6869/980216; entrada e data: 11020/000614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12023973

CARLOS CONTABILIDADE � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6929/970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503817678;
entrada e data: 10701/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12090190

MALVA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6723/971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504051563;
entrada e data: 10910/000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12023060

QUIMIFLUIDOS � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6548/971027; identificação de pessoa colectiva n.º 503988790;
entrada e data: 11024/000614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 14192152

CAMISARIA, SADINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6341/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503935026;
entrada e data: 10728/000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13750330

MÉCHAPLANO � PRODUTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06063/970319; identificação de pessoa colectiva
n.º 503852805; entrada e data: 10918/000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13747614

PACOMEX � COMÉRCIO E GESTÃO PATRIMONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5816/961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503788368;
entrada e data: 10658/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 13750011
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CUNHA COSTA & COSTA SILVA � SOCIEDADE
DESPACHOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5629/961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503736198;
entrada e data: 10686/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária -Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12069507

CRISTINA LUZ, LABORATÓRIO DE MÉDIA � ANÁLISE
E PESQUISA DE MERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5437/960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503695750;
entrada e data: 10675/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Maria da
Graça Bicho Martins. 12055158

MANUEL DAS NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43121/710419; identificação de pessoa colectiva n.º 500379270;
entrada e data: 11064/000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12512583

CARRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29883/601118; identificação de pessoa colectiva n.º 500539251;
entrada e data: 10654/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12272744

PLACOMIM � PLANEAMENTOS, COMÉRCIO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º441449/720307; identificação de pessoa colectiva n.º 500062242;
entrada e data: 10966/000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12023540

PRUDÊNCIO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º16124/410722; identificação de pessoa colectiva n.º 500481555;
entrada e data: 10729/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13750321

PENSÃO IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18555/460301; identificação de pessoa colectiva n.º 500470952;
entrada e data: 10581/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12948888

CONSTRUÇÕES FRANLUSA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 567/890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502174390;
entrada e data: 10423/000606.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12036390

PRANTIGO � ANTIGUIDADES E CURIOSIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24206/561229; identificação de pessoa colectiva n.º 500221375;
entrada e data: 11070/000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12008656

MADEIRA & PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15575/391028; identificação de pessoa colectiva n.º 500100020;
entrada e data: 10645/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12090107

PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16065/410605; identificação de pessoa colectiva n.º 500479208;
entrada e data: 10889/000612.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13750992
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COELHO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42976/710302; identificação de pessoa colectiva n.º 500065993;
entrada e data: 10537/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12024775

MARTINS LOPES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36921/660713; identificação de pessoa colectiva n.º 500544786;
entrada e data: 10418/000606.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12069116

MÓVEIS CENTRAL DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35818/650518; identificação de pessoa colectiva n.º 500493090;
entrada e data: 10473/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12309842

MARTINHO, MORGADO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34144/630718; identificação de pessoa colectiva n.º 500493715;
entrada e data: 10763/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13714260

M. L. A. DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32924/620622; identificação de pessoa colectiva n.º 500502390;
entrada e data: 10844/000612.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13724070

CASA MADRIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32280/611228; identificação de pessoa colectiva n.º 500378828;
entrada e data: 10477/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 08963827

PAULO DA FONSECA & CASANOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32257/611228; identificação de pessoa colectiva n.º 500477396;
entrada e data: 10661/000608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13746049

MEDAGA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 547/880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501923926;
entrada e data: 10 840/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12036412

CARLOS PINTO & SENRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 911/850403; identificação de pessoa colectiva n.º 501503327;
entrada e data: 10 852/000612.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13724037

CLIREUMA � CLÍNICA REUMATOLÓGICA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 448/840507; identificação de pessoa colectiva n.º 501435662;
entrada e data: 10 947/000612.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12023469

MARQUES ALVES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 491/811126; identificação de pessoa colectiva n.º 501218904;
entrada e data: 10 490/000607.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 11495413
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PROFEMA � PROTECÇÃO, FERRAMENTAS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º
53 695/790525; identificação de pessoa colectiva n.º 500841691;
entrada e data: 10 837/000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13747800

MANUEL FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 931/781204; identificação de pessoa colectiva n.º 500810575;
entrada e data: 10 405/000606.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13680420

PERFUMARIA JOSETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 557/780109; identificação de pessoa colectiva n.º 500699607;
entrada e data: 10 831/20000609.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 13747789

MARINHO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47151/740717; identificação de pessoa colectiva n.º 500381062;
entrada e data: 10 983/20000614.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 08961832

MARK E ARTIS � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 2648/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 503003360; entrada e
data:10904/20000612.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício e 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Oliva de Sousa
Rebelo. 12841803

MARIA AUGUSTA REBORDÃO � CLÍNICA
DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 257/800812; identificação de pessoa colectiva
n.º 500969868; entrada: 10 573/000607.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12036200

MORAIS & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 545/791203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500887136; entrada: 10 466/000607.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13677918

PIRES & DORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 028/600722; identificação de pessoa colectiva
n.º 500727325; entrada: 10 461/000607.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12068314

CASA DE VINHOS E COMIDAS A POMBA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 594/601010; identificação de pessoa colectiva
n.º 500498741; entrada: 10 472/000607.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12069175

LOURES

BUCELMAQ � FABRICO DE MÁQUINAS
PARA NORMALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9655/
920731; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/000605.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do pacto que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal de 5 000 000$ pertencente a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade incumbe a quem, só-
cio ou não sócio, for nomeado em assembleia geral com ou sem
remuneração conforme for deliberado na mesma.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, activa

e passivamente em juízo e fora dele com a assinatura de dois ge-
rentes, excepto nos actos de mero expediente, que basta a assinatura
de um gerente.
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O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11439874

OLIMPIA CID � SERVIÇOS MÉDICOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361180.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11413603

SANDRIANA � ARTIGOS PARA BÉBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3473/
C-9.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13900102

LOURINHÃ

OBJECONTA, CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1068/20000914; inscrição n.º1; número e data da apresenta-
ção: 6/20000914.

Certifico que entre Cláudia Filipa Pereira Alfaiate Ferreira, casa-
da com Nelson Francisco Duarte Ferreira, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua das Flores, 3, Ribamar, Lourinhã e Sónia
Amélia Fonseca casada com Valdemar Feliciano Ferreira, na comu-
nhão de adquirido, residente na Avenida da Liberdade, 14-A,
Ribamar, Lourinhã, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege nos termos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Objeconta, Contabilidade e
Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 46-A,
1.º, no lugar e freguesia de Ribamar, concelho da Lourinhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade, prestação de
serviços às empresas e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais no valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por
cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou não só-
cios.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763112

CASAL DA PALHOÇA, SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1069/20000920; inscrição n.º1; número e data da apresenta-
ção: 4/20000920.

Certifico que entre Luís Henriques da Silva, casado com Isabel
Maria Pereira Perluxo da Silva, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Liberdade, 6, Lourinhã e Luís Ernesto da Silva
Inácio, casado com Ilda dos Anjos Matos dos Santos, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua do Porto Carro, 10, Lourinhã, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege nos termos do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casal da Palhoça, Sociedade
Agro-Pecuária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 6,
Zambugeira do Mar, freguesia e concelho da Lourinhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade agro-pecuária, agri-
cultura, comercialização de produtos agrícolas e de animais de cri-
ação próprios ou adquiridos a terceiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 24 940 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 12 470 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo como respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763120

MAFRA

VETOBIÓTICA � SOCIEDADE PRODUTORA
E COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502553316.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

5 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11841907

JOAQUIM ANDRÉ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503420603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11841257

CAMACHO, LAHMANN & PROCHNOW � ARTIGOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2247;
identificação de pessoa colectiva n.º 504373374.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11857420

TRANSPORTES CALHANDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 500917337; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 14/
000615.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Manuel
Jacinto dos Santos Botelho por renúncia em 12 de Junho de 2000.

19 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11840013

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA PICANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1982;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046403; data da apresen-
tação: 20000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11856815

HORTOENXARA � COMÉRCIO
DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2015;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

13 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11841524

VILA FRANCA DE XIRA

LABCAL LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÕES E ENSAIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4746/000215; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 3; números e data da apresentação: 7 e 8/000727.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes ac-
tos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de José Maurício Pinto
Correia, por renúncia em 15 de Junho de 2000.

2 � Aumento do seu capital social em mais 1 504 820$, integral-
mente realizado em dinheiro, e subscrito de igual proporção por am-
bos os sócios, que reforçaram as suas quotas, redenominou e alterou
parcialmente o contrato quanto aos artigos 5.º e 8.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
nuel Augusto Miranda Bernardo e Carlos José Oliveira Costa da Silva.

8.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Fica nomeado gerente o sócio Manuel Augusto Miranda

Bernardo e já se encontra nomeado gerente o sócio Carlos José
Oliveira Costa da Silva.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13846396

SANTARÉM
ALMEIRIM

JOSÉ COELHO PACHECO TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 882/
000727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000727.
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Certifico que por escritura de 17 de Agosto de 2000 lavrada a fls. 7 e
9 do livro n.º 100-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, entre José
Coelho Pacheco , casado com Maria Custódia Filipe Carvalho
Pacheco, no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Joaquim da Conceição Rodrigues, lote 11, Almeirim, e Maria Custódia
Filipe Carvalho Pacheco, já identificada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Esta sociedade por quotas adopta a firma José Coelho Pacheco �
Transportes, L.da, vigorará por tempo indeterminado e a sua existên-
cia conta-se desde a data do registo definitivo do contrato de socie-
dade na competente Conservatória do Registo Comercial.

§ único. Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir de
hoje, devendo os respectivos negócios entre esta data e o registo
definitivo do contrato de sociedade serem expressamente condicio-
nados ao registo dela e à assunção para esta dos respectivos efeitos.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Joaquim da Conceição, lote 11, cidade,
freguesia e concelho de Almeirim, ficando a gerência desde já au-
torizada a transferi-la para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como a criar ou extinguir em
território nacional ou estrangeiro agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
exploração de transportes rodoviários de mercadorias, e comércio de
materiais de construção civil.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades
comerciais com objecto diverso do seu mediante deliberação dos
sócios.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e correspondente à soma de duas quotas, sendo uma de
5 000 000$, pertencente ao sócio José Coelho Pacheco e outra de
5 000 000$, pertencente à sócia Maria Custódia Filipe Carvalho
Pacheco.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante do capital social, sendo a obrigação de
cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, conjugues, neste caso sem-
pre que a lei civil o permita, ascendentes e descendentes é livre, não
dependendo do prévio consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas em favor de demais pessoas depende do
consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente representa-
do, devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes condições:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio,

ou de separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja
adjudicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso de a quota ser alvo de qualquer procedimento judicial;
d) Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente, preju-

dique os interesses da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelos dois sócios e pelo não sócio

Vasco José Carvalho Pacheco, casado e residente na Rua de Joaquim
da Conceição Rodrigues, lote 11, em Almeirim, detentor da capaci-
dade profissional, desde já nomeados gerentes.

3 � O período de duração da gerência será de três anos.
4 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus ac-

tos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a do gerente detentor de capacidade profissional.

ARTIGO 10.º

Serão obrigatoriamente atribuído os lucros de cada exercício anual,
salvo deliberação unânime dos sócios em contrário, devendo tais
lucros ser previamente deduzida a reserva legal de 5%.

ARTIGO 11.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de so-
ciedade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais e demais legislação subsidiária.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Guerreiro Viegas Moura. 10755470

RAPOSO � COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 784/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504267930; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/000918.

Certifico que por escritura de 28 de Setembro de 1999 de fls. 83 v.
e 85 do livro n.º 509-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, que
ficou a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
21 000 000$, dividido em três quotas:

Uma de 18 000 000$, pertencente ao sócio Vítor Manuel Silva
Raposo;

Outra de 2 000 000$, pertencente à sócia Maria de Fátima More-
no Pimenta;

Outra de 1 000 000$, pertencente à sociedade.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10755721

GOLEGÃ

BEM BEM � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CALÇADO E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Golegã. Matrícula n.º 657/
930913; identificação de pessoa colectiva n.º 503067857; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/000922.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe, com reforço de capital para 5 012 050$, redenominado para
25 000 euros; alterada a gerência e nomeada gerente Maria Teresa
da Silva Gregório; e alterada a forma de obrigar a sociedade, tendo
sido dada a seguinte redacção aos artigos 4.º e 6.º:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas sendo uma do
valor de 20 000 euros, pertencente ao sócio José Francisco Castelo
Vieira, e a outra de 5000 euros pertencente à sócia Maria Teresa da
Silva Sousa Gregório.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral sendo
já nomeada gerente a sócia Maria Teresa da Silva Sousa Gregório.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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A redacção actualizada do contrato ficou depositada na pasta respec-
tiva.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Silva. 11137070

SALVATERRA DE MAGOS

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA VALE CILHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 2/900105; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscri-
ções n.º 9 e 10; números e datas das apresentações: 4 e 5/990804 e
1/990824.

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

a) Cessação de funções como gerente de Olinda Ferreira Antu-
nes Mendes, por renúncia, em 16 de Julho de 2000.

b) Nomeação de gerente de António Joaquim Pinto do Rego em
16 de Julho de 2000.

c) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção do
artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte
modo:

Uma quota de 1 000 000$ pertencente ao sócio António Joaquim
Pinto Rego;

Uma quota de 1 500 000$ pertencente à sócia Maria Teresa de
Almeida Diniz Rego;

Uma quota de 500 000$ pertencente a Artur Alexandre Dinis
Pinto.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do con-
trato social.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609848

REALISTAS � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 613/20000803; identificação de pessoa colectiva
n.º 501210865; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 2/
20000803.

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

a) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção dos
artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º que passam a ser do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma REALISTAS � Urbanizações e
Construções, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Roberto Fer-
reira da Fonseca, Edifício Realistas, na freguesia e concelho de Sal-
vaterra de Magos.

b) Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo também ser criadas ou extintas, em território nacio-
nal ou estrangeiro, agências, filiais, sucursais, delegações, ou quais-
quer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no seguinte: indústria de constru-
ção civil, obras públicas e particulares, urbanizações, compra e venda
de propriedades e adquiridos para esse fim, comércio de materiais
de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e corresponde à soma de cinco quotas: uma, no valor
nominal de 5 200 000$, pertencente ao sócio Eduardo Fernandes,

outra, no valor nominal de 1 200 000$, pertencente ou sócio José
Eduardo Marques Fernandes, uma outra, no valor nominal de
1 200 000$, pertencente ao sócio Eduardo Jorge Marques Fernan-
des, uma outra no valor nominal de 1 200 000$, pertencente ao só-
cio Eduardo Alexandre Marques Fernandes e a outra, no valor no-
minal de 1 200 000$, pertencente ao sócio Carlos Eduardo Marques
Fernandes.

ARTIGO 4.º

Poderá ser exigida aos sócios, na proporção das suas quotas, a
realização de prestações suplementares de capital até 20 vezes o valor
do capital social, nas condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura conjunta
de dois gerentes, sendo sempre necessária a assinatura do gerente
Eduardo Fernandes.

3 � É expressamente proibida à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor, avais ou quaisquer outros actos
estranhos ao seu objecto social.

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 respectiva o texto actualizado do contrato social.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11178159

CASA CADAVAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 612/20000801; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000801.

Certifico que Casa Cadaval � Instrumentos Agrícolas, S. A., com
sede em Muge, Salvaterra de Magos, constituiu a sociedade comer-
cial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CASA CADAVAL � Comércio
de Produtos Alimentares, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
2 � A sociedade dará início à suas actividades na data da outorga da

escritura pública de constituição, sem prejuízo do disposto na lei acerca dos
actos e contratos celebrados em nome da sociedade antes da sua inscrição
no Registo Comercial.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade terá a sua sede em Muge, freguesia de Muge,
concelho da Salvaterra de Magos.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá ainda criar, modificar ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação,
tanto no território nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
comércio grossista ou retalhista de produtos alimentares, incluindo
a respectiva transformação e embalagem, bem como todas as activi-
dades conexas com as acima referidas.

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

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros.
2 � O capital social encontra-se totalmente realizado, e corres-

ponde a uma quota com o valor nominal de 5000 euros pertencente
à sócia CASA CADAVAL � Investimentos Agrícolas, S. A.
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3 � A divisão de quotas não depende do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir uma ou mais quo-
tas dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que venha a
verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito

a procedimento judicial, administrativo ou executivo, e estiver para
se proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação ou
venda judicial, desde que essa diligência se mantenha por período
não inferior a 30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto
social;

d) Por acordo entre as partes.
2 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-

nal da quota, acrescido das reservas existentes no último balanço e
será acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de
qualquer conta do sócio.

3 � O pagamento do preço de amortização será fraccionado em
seis prestações, a efectuar dentro de 12 meses, após a fixação defi-
nitiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade perante terceiros, em
juízo ou fora dele compete a um conselho de gerência composto por
três gerentes, que podem ser sócios ou terceiros, um dos quais é o
seu presidente, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, eleitos por um período de quatro anos, reno-
vável uma ou mais vezes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de gerência;
b) De dois gerentes;
c) De mandatário nos termos do respectivo instrumento de mandato.
3 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em negócios de

favor, prestação de avais, fianças e garantias ou em quaisquer ou-
tros actos alheios ao objecto e negócio social.

ARTIGO 8.º

São autorizados os negócios jurídicos entre a sociedade e a sócia
única.

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados sem neces-
sidade de alteração estatutária.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06610005

MANUMAGOS � MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 567/990721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504558455; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/20000802.

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

a) Cessação de funções como gerente de António Luís Ribeiro
Ralo e Maria Isabel Ferreira Carvalho Ribeiro Ralo, por renúncia,
em 30 de Junho de 2000;

b) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção dos
artigos 1.º e 3.º que passam a ser do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MANUMAGOS � Manutenção
de Veículos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 118, ao
quilómetro 49,5, freguesia e concelho de Salvaterra de Magos.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou para limítrofe,
bem como podem ser criadas ou extintas, em território nacional ou
estrangeiro, agências, filiais, sucursais e delegações ou quaisquer
outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Wilhelmina Johanna
Josephina Maria Bokken e a outra, no valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Bartolomeus Gijsbertus Johannes Maria
Josephus Brands.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral
a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do con-
trato social.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11178140

SANDRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 613/20000805; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20000804.

Certifico que entre Albertino Manuel Jarego de Sousa casado com
Guilhermina Coelho Ribeiro, na comunhão geral, residente na Rua
da Fábrica do Óleo, 34, Marinhais, Salvaterra de Magos e Sandra
Isabel Ribeiro de Sousa, solteira, maior, residente na Rua da Fábri-
ca do Óleo, 34, Marinhais, Salvaterra de Magos, foi constituída a
sociedade comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra & Sousa, L.da, com sede
na Rua da Fábrica do Óleo, 34, na vila e freguesia de Marinhais,
concelho de Salvaterra de Magos.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar qualquer espécie de representação, quer den-
tro quer fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda por grosso de miu-
dezas e têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$ e encontra-se dividido em duas
quotas: uma no valor nominal de 550 000$, pertencente ao sócio
Albertino Manuel Jarego de Sousa, e outra no valor nominal de
550 000$, pertencente à sócia Sandra Isabel Ribeiro de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade será exercida pe-
los dois sócios, desde já nomeados gerentes.

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

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro
lugar e a sociedade em segundo lugar do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja ob-
jecto de arresto, penhora, ou de qualquer outro modo de apreensão
judicial, ou quando o seu titular for judicialmente declarado falido.

2 � A contrapartida da amortização será o valor da quota que
resultar do último balanço aprovado, ou de balanço especialmente
elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social realizado, que se encontra depositado na Caixa Geral de
Depósitos, S. A., balcão de Salvaterra de Magos, para efectuar o
pagamento das despesas de constituição da sociedade e para aquisi-
ção de equipamentos e material para o início da actividade.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609775

SETÚBAL
ALMADA

SEREIA AZUL � CAFETARIA E GELADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8260/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503648655; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 45/960424.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEREIA AZUL � Cafetaria e
Geladaria, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, 48-B,
e 48-C, freguesia de Costa da Caparica, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
criar delegações, filiais, sucursais, agências ou quaisquer outras for-
mas de representação em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos ali-
mentares a retalho, cafetaria e geladaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$ e corresponde à soma de duas quotas de 250 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a terceiros, carece do consentimento prévio da
sociedade, a qual tem direito de preferência nessa cessão.

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sem dependência
de consentimento prévio do respectivo titular, em caso de arresto,
arrolamento ou penhora da quota.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de ambos para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, bastando
porém a assinatura de um para assuntos de mero expediente.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta ca-
recer, sob as condições que forem deliberadas em assembleia geral,
até ao montante de 2 000 contos.

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados os gerentes a procederem ao levanta-
mento do capital social para fazer face às despesas com a constitui-
ção e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02677334

CARLOS FAUSTINO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8182/
960229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
960229.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Carlos Faustino, Construções, L.da.

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cabeço Verde, 2,
freguesia de Charneca da Caparica, concelho de Almada.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 500 000$
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 475 000$ per-
tencente ao sócio José Carlos Gomes Faustino e uma de 25 000$
pertencente à sócia Paula Lucinda de Freitas Bernardino Faustino.

5.º

Amortização de quotas

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

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

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

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomea-
dos gerentes.

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

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar
imediatamente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Fazer o levantamento integral do capital para aquisição de

equipamento.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02677342

F.J.F. � CONSTRUÇÕES CIVIS E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8263/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503648574; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/960429.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma F.J.F. � Construções Civis e
Comunicações, L.da.

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Fundo Fomento,
lote 1, bloco B 2, 2.º B, Vale Figueira, freguesia de Sobreda, con-
celho de Almada.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria de construção civil,
instalações eléctricas, canalizações e climatização e instalações vá-
rias relacionadas com comunicações.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 500 000$
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 450 000$ per-
tencente ao sócio Francisco José da Silva Freitas e uma de 50 000$
pertencente ao sócio Francisco Manuel Fernandes Freitas.

5.º

Amortização de quotas

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

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

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

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio Francisco José da Silva
Freitas, desde já designado como gerente.

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

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar
imediatamente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisi-

ção de veículos automóveis ou de equipamento.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02679264

CANUDOS & CLARA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8259/
960424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
960424.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Canudos & Clara, Actividades
Hoteleiras, L.da.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 330,
freguesia de Costa da Caparica, concelho de Almada.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou delegações ou outras for-
mas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

1 � O objecto da sociedade é a exploração de restaurantes, ba-
res, snack-bares, cantinas, refeitórios e actividades hoteleiras si-
milares.

2 � A sociedade pode subscrever ou adquirir participações no
capital de outras sociedades, com objecto diferente e, bem assim,
participar em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 200 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma do valor nominal de 300 000$ pertencente ao sócio João
António Esperança Canudo;

b) Uma de valor nominal de 600 000$, pertencente á sócia Pure-
za de Jesus Clara Reis;

c) Uma do valor nominal de 300 000$, pertencente à sócia Hele-
na Fernanda Rodrigues Dias Canudo.

5.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante igual à participação no capital so-
cial de cada um deles.

2 � A sociedade poderá celebrar com qualquer dos sócios con-
tratos de suprimento, mediante prévia deliberação da assembleia
geral, a qual fixará os prazos de pagamento e as condições de re-
muneração.

6.º

Gerência

1 � A cessão ou divisão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão ou divisão de quotas a terceiros, seja total ou par-

celada, onerosa ou gratuita, e seja qual for a forma ou meio que
revista o por que se opere, dependerá sempre do consentimento pré-
vio da sociedade, a solicitar por escrito, com indicação do cessio-
nário e de todas as condições de cessão.

3 � A cessão ou transmissão de quotas ou de partes de quotas a
terceiros, quando consentida, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios em segundo, gozam de direito de preferência na transmissão
por igual preço e condições, na proporção das quotas que tiverem.

4 � Os sócios que pretendem exercer o direito de preferência
devem fazê-lo no prazo de 15 dias após a deliberação do seu não
exercício pela sociedade.

5 � É atribuído aos restantes sócios, na proporção das suas quo-
tas, o direito de preferência pela parte dos sócios que não desejem
exercer o que lhes cabe.

7.º

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

2 � Competem à gerência os mais amplos poderes de adminis-
tração de todos os negócios da sociedade, bem como a prática de
todos e quaisquer actos tendentes á realização do objecto social e à
representação da sociedade.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos e quaisquer actos  ou
contratos, é necessária e suficiente a assinatura do gerente João
António Esperança Canudo, ou as assinaturas conjuntas de dois dos
outros gerentes.

4 � Os gerentes podem delegar competência num ou mais de
entre eles, devendo fixar os poderes delegados.

8.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
sub-fianças, abonações, avais, letras de favor ou quaisquer outros
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, ficando pessoal-
mente responsável para com a sociedade o gerente que assim pro-
ceder.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não exija
outros prazos ou formalidades, pela gerência, com a antecedência
mínima de 15 dias.

10.º

1 � As deliberações de aumento de capital social serão tomadas
em assembleia geral e exigirão a aprovação, por maioria de três
quartos do capital.

2 � Os aumentos de capital deverão ser sempre subscritos por
todos os sócios, na proporção do valor nominal das suas quotas.

3 � Porém, qualquer sócio poderá renunciar, total ou parcialmen-
te, à subscrição, sendo neste caso o direito de subscrição devolvido
aos outros sócios, na proporção do valor nominal das suas quotas.

4 � As deliberações de alteração e de fusão, cisão, transforma-
ção ou dissolução de sociedade, de participação no capital social de
outras empresas, ou de participação em associações, agrupamentos
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e coligações com outras empresas exigirão a aprovação por maioria
de três partes do capital social.

11.º

1 � A amortização de quotas será permitida no caso de morte,
interdição, declaração de falência ou insolvência do sócio seu titu-
lar, de arresto, arrolamento ou penhora da quota e da cessão de
quotas sem prévio consentimento da sociedade.

2 � A amortização, salvo disposição legal imperativa em contrá-
rio, far-se-á pelo valor da quota segundo o último balanço aprovado,
a pagar em três prestações iguais, com vencimentos sucessivos a 6,
12 e 18 meses após a fixação definitiva da contrapartida.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02677318

PASTELARIA BONS MODOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8261/
960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503648612; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/960426.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Bons Modos, L.da

3.º

A sua sede é na Rua de Francisco Sá de Miranda, 5-B, freguesia
e concelho de Almada.

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

4.º

A sociedade tem por objecto o exercício de pastelaria, cafetaria,
restaurante e snack-bar.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na Caixa Geral de Depósitos é de 400 000$ e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 200 000$ cada, pertencentes uma a cada
sócio.

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida, a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica con-
ferido o direito de preferência.

7.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um
gerente.

8.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, salvo nos
casos par que a lei exija outra forma de convocação.

Disseram ainda os outorgantes que autorizam o gerente José Coe-
lho Graça a levantar do Barclays Bank o montante do capital social
para aquisição de material e início de actividade da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02679256

RODRIGUES & VAZ MARUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3809/
850724; identificação de pessoa colectiva n.º 501521437; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
960502.

Certifico que foi alterado o contrato quanto ao artigo 1.º passando
a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Rodrigues & Vaz
Marujo, L.da, com sede na Rua do Comandante António Feio, 24,
2.º, na localidade e freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto so-
cial na sua redacção actualizada

Vai conferido e conforme.

6 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 02679280

VARELA & JUVENAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5972/
910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502559667; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data da
apresentação: 21 e 23/960228.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:

1 � Cessação de funções do gerente Joaquim António Costa
Varela, por renúncia, em 15 de Fevereiro de 1996.

2 � Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Fevereiro de
1996, de Maria Preciosa Gonçalves Serras Varela.

Conferida e conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 13770020

VERSÁTIL � ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8759/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503908690; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/970526.

Certifico que entre Maria de Lurdes Tavares Moura e Filippo
Maria Raspanti, foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma VERSÁTIL � Organização de Es-
pectáculos e Serviços, L.da, tem a sua sede na Avenida do 25 de
Abril, 2, 8.º, direito, na freguesia e concelho de Almada.

3.º

O objecto consiste na organização de espectáculos e serviços.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de acordo
com as necessidades desta e nas condições que forem fixadas em
assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da Sociedade fica dispensada de caução e terá ou
não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e
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pertence à sócia Maria de Lurdes Tavares Moura e ao sócio Filippo
Maria Raspanti, desde já nomeados gerentes ficando proibida de usar
em actos e contratos estranhos à sociedade, a firma social.

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

6.º

Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatários
para a representar para actos ou categoria de actos especificados na
procuração.

7.º

A representação voluntária dos sócios em assembleia geral pode
ser conferida a estranhos à sociedade que não sejam o conjugue,
ascendentes ou descendentes do sócio.

8.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, mas a
estranhos depende da prévia e expressa autorização dos sócios não
cedentes, ficando este sempre com o direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá amortizar quotas quando a assembleia geral
aprovar e nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por falência ou insolvência de qualquer sócio;
c) Quando qualquer quota for objecto de arresto, penhora, arre-

matação, adjudicação, venda judicial, providência cautelar ou qual-
quer outra forma de apreensão em processo judicial, administrativo
ou fiscal.

10.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder aos seguintes ac-
tos, antes do registo definitivo da sociedade na Conservatória do
Registo Comercial:

a) Levantar as entradas realizadas e depositadas pelos sócios nos
termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, com
o fim de ocorrer às despesas com instalação da sede social e à aqui-
sição de bens e equipamentos necessários ao início da actividade
social.

b) Celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade
no âmbito do respectivo objecto.

Conferida e conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 11821000

GRÁCIO & GARCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7080/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503139980; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/981230.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes á prestação de contas do ano de 1997.

Conferida e conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 11821035

ESPADA & BRITOS � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8181/
960229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
960229.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Espada & Britos � Comércio
Alimentar, L.da

3.º

A sua sede é na Rua de Agostinho Neto, 10, freguesia de Sobreda,
concelho de Almada.

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

4.º

A sociedade tem por objecto a venda de produtos alimentares,
drogaria, brinquedos, porcelanas, vidros, perfumaria, bijutaria.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de 240 000$,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Pinto de Brito, e uma de
160 000$, pertencente ao sócio Paulo Jorge Espada Brito.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica con-
ferido o direito de preferência.

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos Alberto
Pinto de Brito.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
o sócio sobrevivo e os herdeiros do sócio falecido, devendo estes
nomear de entre si, um que a todos represente enquanto a quota de
mantiver indivisa.

9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, salvo nos
casos para que a lei exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02677350

EUROSTUFA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8179/
960229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
960229.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Eurostufa Automóveis, L.da, fica com
sua sede na Quinta da Francesa, Vale da Sobreda, Monte da Capa-
rica, concelho de Almada, freguesia da Caparica.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional.

2.º

O seu objecto consiste na reparação de automóveis e seu comércio.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas: uma de 360 000$ pertencen-
te ao sócio Júlio César dos Santos Machado e outra de 40 000$
pertencente ao sócio Renato dos Santos Machado.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade.
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5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com dispensa de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado, será nomeada em assembleia
geral, ficando, desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

Transitório

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar do Crédito Pre-
dial Português, dependência de Xabregas, o capital ali depositado
para pagamento de despesas já efectuadas em nome da sociedade, e
que ficam por conta desta todas as relacionadas com a escritura e
registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, na competente conservatória, no prazo de três meses a
contar de hoje.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02679205

BARREIRO

COMPOIN � COMPONENTES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 792;
identificação de pessoa colectiva n.º 501533010; data: 20000629.

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

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955175

SULARTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 500277303; data: 000626.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953431

PORTUGAL SUL � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504409942; data: 20000627.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953547

BRANDSWEET � INDÚSTRIA QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2666;
data: 20000627.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953636

QUINTA DA TELHA, EMPREENDIMENTOS E URBANIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1688;
identificação de pessoa colectiva n.º 503078425; data: 000613.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986437

CORREIA LOURENÇO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 501690999; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/000831.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritura
de 11 de Novembro de 1987, lavrada a fl. 54 v. do 2.º Cartório
Notarial do Barreiro, foi alterado o contrato social da sociedade,
ficando os artigos 3.º e 5.º do contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$, sendo uma do
sócio António Pires Mariano e outra de 200 000$ da sócia Odete Tomé
Palma Pires.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio António Pires Mariano, que desde já fica nomeado ge-
rente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos que á sociedade digam respeito.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973432

ANTÓNIO MARIA & SANTOS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2220;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861154; data: 000626.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953423

SIMBIOSE � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503078433; data: 000623.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953393
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L. B. C. � TRANQUIPOR MOVIMENTAÇÃO
E ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1410;
identificação de pessoa colectiva n.º 501404635; data: 000626.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953490

A PRONTILIMPA � PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1752;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139637; data: 20000627.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953628

BARITEL � SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1682;
identificação de pessoa colectiva n.º 502446080; data: 20000627.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986950

CARPIRES � PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1285;
identificação de pessoa colectiva n.º 502500220; data: 20000627.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953970

ASCENÇÃO & SERÔDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1741;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139386; data: 20000627.

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

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953539

TRANSPORTES RODRIGUES & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 552;
identificação de pessoa colectiva n.º 500289476; data: 20000629.

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

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972037

APOLINÁRIO & FILHO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1519;
identificação de pessoa colectiva n.º 502820322; data: 20000629.

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

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986933

GRAÇA & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 500129509; data: 20000629.

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

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986941

ANDRADE & TIMÓTEO � ELECTRICISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1231;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414090; data: 20000629.

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

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972622

TAGUS DIAL � UNIDADE DE TRATAMENTO
DE DOENÇAS RENAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2136;
identificação de pessoa colectiva n.º 503724602; data: 20000629.

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

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972630

MÓVEIS VÂNIA � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1143;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261790; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20000913.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Julho de 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973491

ITV � INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502921579; inscrição n.º 25;
número e data da apresentação: 2/20000911.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 243 � 20 de Outubro de 200022 420-(80)

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, José Luís
Lopez Rodriguez, Lúcio Augusto Moreno Guerra Zanzadera, Javier
Echevarria Franco e Sérgio Pastor Colldeforus, foram nomeados
gerentes em 13 de Dezembro de 1999 até 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973475

L. T. E. K. � ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 502010096; data: 20000711.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955809

NOVA E VELHA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1850;
identificação de pessoa colectiva n.º 503264490; data: 20000711.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955817

OS TRÊS CANTINHOS � CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1825;
identificação de pessoa colectiva n.º 503241202; data: 20000711.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955795

M. T. G. � MONTAGEM DE TELEFONES E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1915;
identificação de pessoa colectiva n.º 503400564; data: 20000710.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972274

RADISCOR � RAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO E CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1756;
identificação de pessoa colectiva n.º 503069140; data: 20000710.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972266

BORREVI � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1377;
identificação de pessoa colectiva n.º 502621028; data: 20000710.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972258

DIMASUL � DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1384;
identificação de pessoa colectiva n.º 502654643; data: 20000710.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972240

MASTERTIME � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2429;
identificação de pessoa colectiva n.º 504256467; data: 20000710.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986569

GAMBOA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500123721; data: 20000707.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955760

GAMBOA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500123721; data: 20000707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955752

GAMBOA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 219; identificação de pessoa colectiva n.º 500123721;
data: 20000707.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955744

SURCOTUL � SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 2051; identificação de pessoa colectiva n.º 500277923;
data: 20000707.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955663

VERCRIL � TINTAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1831;
identificação de pessoa colectiva n.º 502768827; data: 20000707.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955485

ERZE � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1506;
identificação de pessoa colectiva n.º 502807210; data: 20000707.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955507

A VIDREIRA DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005877; data: 20000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972835

SERÔDIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2792;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000914.

Certifico que por escritura de 13 de Julho de 2000, lavrada a
fls. 87 do livro n.º 98-I do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-

tituída entre Joaquim Augusto Serôdio, Luís Henrique Catarino Serôdio
e Márcio Augusto Catarino Serôdio, a sociedade acima referida, cujo
o contrato é constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Serôdio & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua D. João de Castro, 18-B,
Telha, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como ser criadas ou extintas, em território na-
cional ou estrangeiro, agências, filiais, sucursais e delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação e venda de vinhos
de mesa, vinhos tratados e outras bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro é de 20 000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas assim distribuídas:

Joaquim Augusto Serôdio, uma quota de 12 000 euros.
Luís Henrique Catarino Serôdio, uma quota de 4000 euros.
Márcio Augusto Catarino Serôdio, uma quota de 4000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
Joaquim Augusto Serôdio, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do gerente
e sócio Joaquim Augusto Serôdio.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade que terá, nas cessões onero-
sas, o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos só-
cios não cedentes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais
se farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mostrar indivisa.

ARTIGO 8.º

Por simples deliberação dos sócios podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972401

A. J. CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 951;
identificação de pessoa colectiva n.º 501900390; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 2/20000901.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritura
de 19 de Junho de 2000, lavrada a fls. 57, do 2.º Cartório Notarial
de Barreiro, foi alterado o contrato social da sociedade, ficando o
artigo 4.º do contrato com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
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lor nominal de 75 000 000$, cada uma, pertencente uma a cada um
dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 11111011

PAPELARIA UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1370;
identificação de pessoa colectiva n.º 502610042; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 3/20000907.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritura
de 24 de Julho de 2000, lavrada a fls. 8, do 1.º Cartório Notarial de
Barreiro, foi alterado o contrato social da sociedade, ficando o ar-
tigo 3.º do contrato com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 35 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas:

Uma quota do valor nominal de 13 125 000$, pertencente ao só-
cio Alberto Augusto de Castro e Sousa Pereira Covas;

Uma quota do valor nominal de 13 125 000$, pertencente ao só-
cio Renato Alberto de Castro e Sousa Pereira Covas;

Duas quotas iguais do valor nominal de 4 375 000$, pertencen-
tes ao sócio Fundo de Reestruturação e Internacionalização Empre-
sarial Comércio � BNU Capital.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973211

MULTICORDE � COMÉRCIO INDÚSTRIA DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 1731; identificação de pessoa colectiva n.º 503127418;
data: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955442

FARELO & MENDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 2405; identificação de pessoa colectiva n.º 502881275;
data: 20000707.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972231

TRANSPORTES JOSÉ LOPES MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2737;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20000911.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi rectificado
o contrato por escritura de 8 de Setembro de 2000, fls. 92 do 1.º 122-C
do Cartório Notarial de Estremoz, conforme abaixo descrito:

Assim rectificam aquele n.º 3 do artigo 6.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

6.º

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura do sócio-gerente com capacidade profissional.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973246

BRITO & CABRITO � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2388;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158295; data: 20000721.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 08799768

QUIMITÉCNICA AMBIENTE � TRATAMENTO
DE RESÍDUOS E EFLUENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2791;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000914.

Certifico que por escritura de 26 de Julho de 2000, lavrada a
fls. 77 do livro n.º 438-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade acima referida, cujo o contrato é constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Quimitécnica Ambiente �
Tratamento de Resíduos e Efluentes, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua 26, Parque Empresarial
do Barreiro, freguesia e conselho do Barreiro.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
e encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área do
ambiente, nomeadamente concepção, projecto, supervisão de trabalhos
de montagem e instalação, gestão e exploração de unidades de
reciclagem, de tratamento e de recuperação energética de resíduos,
águas e efluentes, de origem industrial e urbana, bem como de siste-
mas e unidades de recolha, de transportes, de armazenagem, de tria-
gem, de tratamento de estações de transferência e de aterros de resí-
duos, e, ainda, trabalhos de assistência técnica, consultoria, assessoria,
controlo analítico e análises de caracterização, formação e treino de
pessoal, estudos técnicos e económicos, ensaios laboratoriais, testes à
escala piloto e industrial, fornecimento de produtos químicos, bioló-
gicos e de equipamentos requeridos pela actividade desenvolvida.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e está dividido em 10 000 acções do
valor nominal de 5 euros cada uma.
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ARTIGO 5.º

1 � Todas as acções são ao portador e podem ser representadas
em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 5000 acções, podendo ain-
da assumir forma meramente escritural.

2 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, no-
minativas ou ao portador, nos termos da lei.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
fazer sobre elas as operações que entender convenientes, nos termos
permitidos por lei.

2 � A sociedade pode adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 8.º

1 � A cada 10 acções corresponde um voto.
2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-

ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os presentes estatutos
exigirem maioria qualificada.

3 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, com a antecedência de 10 dias em relação à data
da reunião, sejam titulares de, pelo menos, 10 acções, averbadas ou
depositadas na sociedade, ou em qualquer intermediário financeiro.

4 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral, porém, os accionis-
tas titulares de menos de 10 acções poderão agrupar-se, por forma
a completar este número, ou número superior, fazendo-se então re-
presentar por um dos agrupados.

5 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, os quais poderão não ser accionistas e que exerce-
rão as suas funções, sem prejuízo de reeleição, por um período de
3 anos.

6 � A assembleia geral só poderá funcionar e deliberar valida-
mente, em primeira convocatória, se estiverem presentes e/ou repre-
sentados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspon-
dentes à maioria do capital social, excluídas as que forem pertença
da própria sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração composto por 3, 5 ou 7 administradores, elei-
tos em assembleia geral por um período de 3 anos, podendo ser ree-
leitos uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral pode dispensar os administradores de
prestarem caução.

3 � O conselho de administração é o órgão superior de gestão
da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos legalmente considerados como de exercício de
poderes de gestão, nomeadamente a representação da empresa em
juízo e fora dele, a venda e oneração de bens móveis e imóveis, a
desistência, a confissão e a transacção em quaisquer acções e a ce-
lebração de convenções de arbitragem.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, uma vez
por mês e extraordinariamente, sempre que para tal seja regularmente
convocado.

2 � O conselho de administração poderá delegar num adminis-
trador delegado, ou numa comissão executiva, a gestão corrente da
sociedade, devendo os limites da delegação e a composição e modo
de funcionamento da comissão executiva, quando esta tiver sido
criada, constar da respectiva acta.

3 � O conselho de administração poderá a todo o tempo desti-
tuir ou substituir o administrador delegado e a comissão executiva.

4 � Um administrador poderá votar por escrito, bem como
fazer-se representar por outro administrador nas reuniões do conse-
lho de administração, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador, quando a assembleia

geral ou o conselho de administração, para tal lhe confira poderes;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos do respectivo mandato.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal
único, que terá um suplente, ou a um conselho fiscal, composto por
três membros efectivos, um dos quais será presidente, havendo ain-
da um suplente, todos eleitos em assembleia geral por um período
de 3 anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único, um dos membros efectivos do conselho fis-
cal e os suplentes serão Revisores Oficiais de Contas ou Socieda-
des de Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 13.º

1 � As remunerações dos elementos que constituem o conselho
de administração, do fiscal único e do conselho fiscal, havendo-o,
serão estabelecidas anualmente pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar numa comissão
de vencimentos, por ela designada por um período de 3 anos, a fi-
xação das remunerações dos membros dos órgãos sociais.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

1 � Após a constituição ou reintegração da reserva legal, os lucros
apurados no fim de cada exercícios serão afectados nos termos que
forem deliberados em assembleia geral, não sendo obrigatória a dis-
tribuição da totalidade dos lucros susceptíveis de serem distribuídos.

2 � Nos termos da lei, poderão ser feitos no decurso do exercí-
cio adiantamentos aos accionistas por conta dos lucros.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas dispo-
sições da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973289

IDEAL ELÉCTRICA � PROJECTOS MONTAGENS
E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1533;
identificação de pessoa colectiva n.º 502846984; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 06471242

GUTA DE CARVALHO, PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1497;
identificação de pessoa colectiva n.º 502166924; data: 20000706.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972207

JOSÉ NASCIMENTO GARRAFA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2154;
identificação de pessoa colectiva n.º 503759457; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 09619925

MÁQUINAS DO SUL � COMERCIALIZAÇÃO DE TABACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2505;
identificação de pessoa colectiva n.º 504456326; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 09619879

ECOSINFOR � RECICLAGEM
DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2439;
identificação de pessoa colectiva n.º 504232550; data: 000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 09619585

ALBIFOR � CENTRO DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502215801; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955086

ABREU & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503686042; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986666

AUTO TÁXIS JORGE & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1136;
identificação de pessoa colectiva n.º 500462712; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972312

PINGUIM FRIO � REFRIGERAÇÃO,
AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1106;
identificação de pessoa colectiva n.º 502193646; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 06471250

CASA NESTOR � SUPERMERCADOS E TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1038;
identificação de pessoa colectiva n.º 502065745; data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 10799320

AGIBAME, AGÊNCIA COMERCIAL DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1202;
identificação de pessoa colectiva n.º 502383771; data: 20000811.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12987280

HELPAVI � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2296;
identificação de pessoa colectiva n.º 504006053; data: 20000823.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972614

SILVA & FREIRE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1968;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476390; data: 20000823.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972606

EURO ALIANÇA � SERVIÇOS OPERACIONAIS
DE SEGURANÇA PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1872;
identificação de pessoa colectiva n.º 503257567; data: 20000822.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972584

A. T. M. � ASSISTÊNCIA TOTAL EM MANUTENÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1313;
identificação de pessoa colectiva n.º 502530456; data: 20000817.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972550

AUTO TÁXIS ANTÓNIO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 500528802; data: 20000811.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12987298

JAESA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502010070; data: 20000811.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12987255

FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2029;
identificação de pessoa colectiva n.º 503575429; data: 20000811.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12987263

CARVIDUR SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 707; identificação de pessoa colectiva n.º 501463704;
data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955132

DAVIMANO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 2458; identificação de pessoa colectiva n.º 504275500;
data: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955140

CARLOS GASPAR, ENGENHARIA
E GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2411;
identificação de pessoa colectiva n.º 504198777; data da apresen-
tação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972908

PERDIGÃO & MARQUES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2424;
identificação de pessoa colectiva n.º 504235044; data da apresen-
tação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972916

ALVES & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757534; data da apresen-
tação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972894
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TOMÁS E RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 435;
data da apresentação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 09609571

SERUCA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1959;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476129; data da apresen-
tação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972878

SERUCA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1960;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476110; data da apresen-
tação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972860

CEMEBA � CENTRO MÉDICO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 500682976; data da apresen-
tação: 000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12972851

MARGARIDA AVENÇA LOURA MADALENO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1158;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336757; data da apresen-
tação: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 06471269

SEMDESVIO � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2569;
identificação de pessoa colectiva n.º 504443895; data da apresen-
tação: 20000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12954446

BAUGEST � CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2304;
identificação de pessoa colectiva n.º 504021087; data da apresen-
tação: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955043

CREDÉBITO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504458213; data da apresen-
tação: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953687

BANDEIRA & BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2192;
identificação de pessoa colectiva n.º 500590591; data da apresen-
tação: 20000629.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953695

GOMES E GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 500645582; data da apresen-
tação: 20000711.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12955825

VITALCLIMA � CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2790;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20000914.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2000, lavrada a
fl. 85, do livro n.º 70, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
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dades das Empresas de Setúbal, entre Vítor Manuel Nunes Monteiro e
Elisabete Oliveira Teixeira Monteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VITALCLIMA � Climatização
e Refrigeração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de José Domingos
dos Santos, 20-A, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda, montagem e reparação
de equipamentos de climatização e refrigeração, sistemas AVAC,
equipamentos de hotelaria e acessórios. Prestação de serviços nas
áreas da electricidade, electrónica e aconselhamento técnico. Forma-
ção de pessoal nas áreas anteriormente mencionadas. Cedência de
espaço a empresas do ramo complementar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
975,96 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 4987,98 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973882

DECORFARMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2785;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000904.

Certifico que, por escritura de 23 de Agosto de 2000, lavrada a
fl. 146, do livro n.º 70, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Setúbal, entre António Manuel Vaz de Al-
meida e Nuno Filipe Vaz de Almeida, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Fonte, 7, Lavradio,
freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, arquitectura,
venda e revenda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a intervenção
de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Se 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.

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12973831

NUNES & FARIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1969;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476412; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953962
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ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 502456426; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986879

ESTILODENTE � LABORATÓRIOS
DE PRÓTESES DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2460;
identificação de pessoa colectiva n.º 504275283; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953504

ORTOFAR � ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 502429313; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12392294

LUSOL � COMPANHIA LUSITANA DE ÓLEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1260;
identificação de pessoa colectiva n.º 502456620; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12986895

LUSOPLAN � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1046;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074027; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 09606653

MULTIRUMO � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
INFORMATIZADA, ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA,

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502065400; data da apresen-
tação: 20000627.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12953555

NEOSOLUTION � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2627;
data da apresentação: 20000630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 13832891

SEIXAL

AGÊNCIA FUNERÁRIA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2395/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502628332; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755458

AGÊNCIA FUNERÁRIA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2395/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502628332; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755440

AGÊNCIA FUNERÁRIA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2395/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502628332; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919245
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X-CENTRIC � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE
E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5745/
20000912; inscrição n.º 1/20000912; número e data da apresen-
tação: 2/20000912.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 12 de Setembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licencia-
da Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, compa-
receu como outorgante Maria Clara de Carvalho da Costa Fernan-
des, número de identificação fiscal 128040050, divorciada, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, resi-
dente na Travessa da Légua da Póvoa, 12, rés-do-chão, esquerdo,
Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 8531032, de 29 de De-
zembro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do seu referido bilhete
de identidade.

Por ela foi dito que, constitui uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma X-Centric � Prestação de Ser-
viços Publicidade e Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Aveiro, 5,
1.º, frente, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de publici-
dade e marketing, organização de eventos designadamente na área
da moda, formação na área da moda, passarele, fotografia, teatro e
televisão. Agenciamento, representação e promoção de manequins,
fotógrafos, actores, actrizes. Prestação de serviços de audiotexto,
merchandising, sites na Internet, importação, exportação, comercia-
lização e representação de artigos de vestuários e beleza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
la decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
13917862

ABIZORRO � CARNES ZORRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5742/
20000908; inscrição n.º 1/20000908; número e data da apresen-
tação: 9/20000908.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes António Francisco Zorro Boteta, número de iden-
tificação fiscal 113681127; natural da freguesia de Alcáçovas, con-
celho de Viana do Alentejo e mulher, Maria Albina do Espírito
Santo Brito Boteta, número de identificação fiscal 113681119, na-
tural da freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Sátão, casados
no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Avenida de
Guerra Junqueiro, 62, em Corroios, Seixal, titulares dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 6132422, de 21 de Fevereiro de
2000 e 6232833, de 31 de Agosto de 1998, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos documen-
tos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABIZORRO � Carnes
Zorro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 25 de Abril, 160,
A-B, em Casal do Marco, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de carnes,
produtos alimentares e charcutaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 2600 euros, titulada pelo sócio António Francisco
Zorro Boteta; e uma outra no valor nominal de 2400 euros, titulada
pela sócia Maria Albina do Espírito Santo Brito Boteta.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço aprovado e que, posteriormente sejam criadas uma ou vá-
rias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
13918370

ANTONINO & PALMIRA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5746/
20000914; inscrição n.º 1/20000914; número e data da apresen-
tação: 1/20000914.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, respectiva notária, compareceram como ou-
torgantes Antonino dos Santos Dias, número de identificação fiscal
164059962, natural da freguesia de Abaças, concelho de Vila Real
e mulher, Maria Palmira Marques, número de identificação fiscal
164063013, natural da freguesia de Vila Fernando, concelho da
Guarda, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua
de Sacadura Cabral, 5, Corroios, Seixal, titulares dos respectivos
bilhetes de identidade n.os 9327772, de 10 de Março de 1999 e
603876, de 9 de Agosto de 1999, ambos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referi-
dos bilhetes de identidade.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade comercial por
quotas, que se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Antonino & Palmira �
Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, 5,
Vale Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Antonino Santos Dias.

ARTIGO 5.º

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

ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
13922548

NUNO & RUI � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5066/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504571389; inscri-
ções n.os 3 e 2/20000908; números e data das apresentações: 2 e
3/20000908.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 2/20000908.
Designação do gerente Nuno Miguel Caeiro Cardoso, em 5 de

Setembro de 2000.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20000908, averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente Eurico Manuel da Costa Ma-

chado, por destituição, em 5 de Setembro de 2000.

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918346

JOÃO CORREIA DOS REIS, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1549/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501972749; inscri-
ção n.º 3/20000908; números e data das apresentações: 4 e 5/
20000908.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
24 940 euros, pertencendo uma a cada sócio.

6.º

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

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918338

AUTOTRANS EXPRESS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3518/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 501915745; inscri-
ção n.º 21/20000914; número e data da apresentação: 3/
20000914.

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

Inscrição n.º 21, apresentação n.º 3/20000914, averbamento n.º 2.
Recondução dos membros dos órgãos do conselho de administra-

ção e fiscal, pelo prazo de três anos.
Data da deliberação: 28 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
13918303
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ÉVORA & PIRES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5517/
20000303; inscrição n.º 1/20000904; número e data da apresen-
tação: 2/20000904.

Constituição de sociedade

No dia 13 de Janeiro de 2000, no 2.º Cartório Notarial de Almada,
perante mim, o respectivo notário, licenciada Maria Luísa Vieira
Elvas da Silva, compareceram como outorgantes:

1.º José João Pires, natural de Nossa Senhora do Rosário, Cabo
Verde, número de identificação fiscal 203555996, casado com Ma-
ria Laura Sabina Évora Pires, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de António Sérgio, 5, 3.º, direito, Paivas,
Amora, Seixal;

2.ª Maria Laura Sabina Évora Pires, natural de Santo Antão, Cabo
Verde, número de identificação fiscal 200405519, casada e residente
com o primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição das autori-
zações n.os 219985, passada em 9 de Dezembro de 1993 e válida até
9 de Dezembro de 2000 e 161167, passada em 10 de Dezembro de
1998 e válida até 10 de Dezembro de 2003, pelo Ministério da
Administração Interna, de Setúbal.

E disseram que, pela presente escritura constituem uma sociedade
sob o tipo de sociedade comercial por quotas, a qual vai adoptar a
firma Évora & Pires � Sociedade de Construções, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua de António Sérgio, 5, 3.º, direito, Paivas, freguesia de
Amora, concelho do Seixal, com o capital social de 1 050 000$; e

Que, a sociedade se rege pelo pacto constante do documento com-
plementar seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Évora & Pires � Sociedade de
Construções, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua de António Sérgio 5, 3.º, direito,
Paivas, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

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

§ 2.º Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações,
filiais, agências ou sucursais, onde e quando entender.

4.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e corresponde à soma de duas quotas de 525 000$ cada
uma, pertencentes uma a cada sócio.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica con-
ferido o direito de preferência.

7.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José João Pires.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção do sócio
gerente.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10729739

LUDGRAÇA � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 441/
970925; identificação de pessoa colectiva n.º 503965006; inscri-
ção n.º 1/20000915; número e data da apresentação: 3/20000915.

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

Apresentação n.º 3/20000915, averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Ana Cristina Marques Graça

Guerreiro, por exoneração, em 10 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
13922530

SANTOS GOMES & REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 385/
770617; identificação de pessoa colectiva n.º 500659800; inscrições
n.os 18 e 20/20000911; número e data da apresentação: 4/20000911.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 18, apresentação n.º 3/20000911, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Francisco da Conceição Rebelo,

por renúncia, em 28 de Junho de 2000.

Certifico ainda que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence à sócia Rosa de Fátima Amaro Ferreira.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13922521

ANTÓNIO XAVIER DE LIMA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2224/
910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502509953; inscri-
ção n.º 3/20000915; número e data da apresentação: 2/20000915.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do 25 de Abril, lote 18, Paivas,
2845-389, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

2 � Por simples deliberação a administração poderá deslocar a
sede dentro do concelho do Seixal ou para concelho limítrofe, e criar
ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13916831

LUCIJOAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1411/
870508; identificação de pessoa colectiva n.º 501826203; inscri-
ção n.º 5/20000908; número e data da apresentação: 8/20000908.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

Sede: Rua do Parque Natural de São Miguel, 6, Verdizela, Cor-
roios, concelho do Seixal.
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§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13922513

CARLOS MILHEIRIÇO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5748/
20000915; identificação de pessoa colectiva n.º 503349623; ins-
crição n.º 4/20000915; número e data da apresentação: 1/
20000915.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 5.º, 7.º e 8.º
do contrato, tendo em consequência, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Milheiriço Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dr. Patrício Gouveia, 11, Quinta da
Charnequinha, Foros de Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 3.º

O objectivo social consiste na construção civil e obras pú-
blicas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: sendo uma de
40 000 euros, pertencente ao sócio Carlos José Milheiriço; e duas de
5000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Ana
Rita Roldão Milheiriço e Luís Filipe Roldão Milheiriço.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão entregar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica a cargo de sócios ou não sócios
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente.

§ único. Fica desde já nomeado sócio gerente o sócio Carlos José
Milheiriço.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918389

SETILUSA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4081/
961009; identificação de pessoa colectiva n.º 503727016; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13916998

BERTON & CEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2495/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502692626; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918761

AUTO MECÂNICA ESPAÇO VERDE � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3740/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503510360; data da
apresentação: 20000630.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923030

ERNESTO & LUCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2281/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502551526; número
e data da apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755407

ERNESTO & LUCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2281/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502551526; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755415

ERNESTO & LUCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2281/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502551526; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755288
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AFONSO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1945/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502334860; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755326

AFONSO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1945/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502334860; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755334

MAR E GRELHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2556/
920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502739134; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918710

LUCIJOAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1411/
870508; identificação de pessoa colectiva n.º 501826203; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918958

A FORNALHA � BOUTIQUE DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2966/
930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503007765; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923013

TRANSPORTES ÁGUIA DE SÃO CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2834/
930216; identificação de pessoa colectiva n.º 500287724; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12627933

MARISQUEIRA A TORRE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3620/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503434078; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918699

MARISQUEIRA A TORRE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3620/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503434078; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918680

MARISQUEIRA A TORRE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3620/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503434078; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918702

ARAÚJO & MELGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4728/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504139762; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919172
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GRÁFICA ESPONTÂNEA � ESTÚDIO DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4783/
980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504204246; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12506338

PUROCLIMA � AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5301/
990928; identificação de pessoa colectiva n.º 504568558; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14762757

ESTABELECIMENTOS TÃO EM CONTA
PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3947/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503654566; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918818

ESTABELECIMENTOS TÃO EM CONTA
PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3947/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503654566; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918826

FORTE-RIO � MATERIAIS PARA A INDÚSTRIA E MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3530/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503389862; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na

pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14762749

MONTABOMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2615/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502779926; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918869

PAIVAMAR � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1946/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502331747; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918877

TORREPINTA � SOCIEDADE DE ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1908/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502297670; data da
apresentação: 20000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918788

A CASINHA ENCANTADA � SOCIEDADE
DE ACÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4369/
970811; identificação de pessoa colectiva n.º 503937967; data da
apresentação: 20000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917196

CONSTRUÇÕES EUGÉNIO DOMINGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4733/
980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504154818; data da
apresentação: 20000707.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918648

DUARTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 586/
800911; identificação de pessoa colectiva n.º 501052984; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918770

AFONSO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1945/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502334860; data da
apresentação: 20000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755342

SEMP � SOCIEDADE DE PROJECTOS,
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4447/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 502683899; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918966

CAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4083/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503735540; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917307

MULTISAT � SISTEMAS VIA SATÉLITE E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2961/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503004979; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919253

MULTISAT � SISTEMAS VIA SATÉLITE E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2961/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503004979; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919288

MULTISAT � SISTEMAS VIA SATÉLITE E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2961/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503004979; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919199

FERNANDEZ POMBAR � SERVIÇOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 330/
760518; identificação de pessoa colectiva n.º 500584052; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919261

JOSÉ DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 372/
770315; identificação de pessoa colectiva n.º 500649316; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918931

JOSÉ DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 372/
770315; identificação de pessoa colectiva n.º 500649316; data da
apresentação: 20000710.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1998.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918923

PAIVAMAR � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1946/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502331747; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918893

PAIVAMAR � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1946/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502331747; data da
apresentação: 20000710.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918885

ERCÍLIA � SOCIEDADE RENOVAÇÃO
DE CARPINTARIAS E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 696/
810521; identificação de pessoa colectiva n.º 501176225; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919296

ARTE E CACOS � ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5099/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504338340; data da
apresentação: 20000711.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919393

24 HORAS OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3723/
951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503498661; data da
apresentação: 20000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919083

MANUEL ROSA GONÇALVES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5005/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504581104; data da
apresentação: 20000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919091

BOUTIQUE TÉCNICA � SOLUÇÕES TÉCNICAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5497/
000222; data da apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919105

MECÂNICA PANGAMONGO � CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4883/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 502222662; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919113

MEDIPREVIDENTE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4828/
980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504362160; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919121
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BERTON & CEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2495/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502692626; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918753

BERTON & CEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2495/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502692626; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918745

MAR E GRELHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2556/
920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502739134; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918729

MAR E GRELHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2556/
920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502739134; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918737

LUÍS MIGUEL FERNANDES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3982/
960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503204056; data da
apresentação: 000628.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13916980

CHURRASQUEIRA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1527/
880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501947175; data da
apresentação: 000307.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13849646

ROSAPLÁS, COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1170/
860102; identificação de pessoa colectiva n.º 501594736; data da
apresentação: 000628.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917048

A. M. TITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3263/
940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503208264; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918524

DOIS BÊS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4790/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 502734892; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917056

C. J. C. PONTUAL CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
RECREATIVAS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4724/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504143670; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12852988
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CONSUL JOVEM � ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5069/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504324195; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12853070

F. J. � GABINETE DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3360/
940928; identificação de pessoa colectiva n.º 503267767; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917170

MATEACE II � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5229/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504569007; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917200

TONUSA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5009/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504288610; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918540

VELOPROF � COMÉRCIO DE VELOCÍPEDES
E MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4188/
970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503820628; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918567

VELOPROF � COMÉRCIO DE VELOCÍPEDES
E MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4188/
970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503820628; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918559

SONHO ÍNTIMO � BOUTIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3763/
951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503535400; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918575

ANA M. JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5177/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504433822; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13917188

MACEDOS JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3329/
940808; identificação de pessoa colectiva n.º 503057479; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918605

CMEBAL � CENTRO MÉDICO BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1230/
860526; identificação de pessoa colectiva n.º 501671420; data da
apresentação: 000630.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13715291
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O. A. C. � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2051/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 502402725; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919148

ARMAZÉNS DE MÓVEIS TENTAÇÃO DO LARANJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 609/
801121; identificação de pessoa colectiva n.º 500589194; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919164

J. S. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3744/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503523500; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755784

J. S. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3744/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503523500; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06473695

J. S. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3744/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503523500; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06473687

HISPANOTEX � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4574/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504064916; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10728066

HISPANOTEX � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4574/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504064916; data da
apresentação: 000707.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755393

ANTÓNIO, TAVARES, SILVA � RECUPERAÇÃO
DE PEÇAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3541/
950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503387215; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919059

AUTOCRAFE � FÁBRICA DE PRODUTOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 178/
730116; identificação de pessoa colectiva n.º 500320470; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08719373

MARCODIESEL � AUTO SERVIÇO ELÉCTRICO E DIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 333/
760719; identificação de pessoa colectiva n.º 500612145; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08799083
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VIDREIRA DAS PAIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3623/
950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503434159; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919130

MOTO FIXE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4807/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504208888; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10891315

CORIEL & FILHOS � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2026/
900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502387211; data da
apresentação: 000706.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919156

ALBERTO & DANIEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3537/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 503387134; data da
apresentação: 000703.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918591

ARTÍSSIMO, DESENHO TOTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3584/
950522; identificação de pessoa colectiva n.º 500884943; data da
apresentação: 000705.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918990

LEOGEST � INVESTIMENTOS FINANCEIROS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2144/
901206; identificação de pessoa colectiva n.º 502458410; data da
apresentação: 000705.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919008

GRUEMPI � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE GRUAS E EMPILHADORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2506/
920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502706007; data da
apresentação: 000705.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919016

PLANETA XXI, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5206/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504750224; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919024

IRNOX � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5146/
990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504410016; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919032

ÓLEO-FLUXO � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4306/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503927988; data da
apresentação: 000704.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919040

ALUMIFOROS � ALUMÍNIOS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2996/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503027278; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919075

CONSTRUÇÕES TORRADO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1566/
880603; identificação de pessoa colectiva n.º 501989560; data da
apresentação: 000704.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11468874

FARMÁCIA ABREU CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5059/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504519247; data da
apresentação: 000705.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918982

DOMINGOS & GOMES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3187/
940308; identificação de pessoa colectiva n.º 503177920; data da
apresentação: 000628.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919237

VIANA DO CASTELO
PAREDES DE COURA

CINCOZI � ESTÚDIO DE COZINHAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Albano Barreiros, Coura Shopping,
rés-do-chão, loja 20, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 160/000919; identificação de pessoa colectiva n.º 502406259;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 5/000919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CINCOZI � Estúdio de Cozi-
nhas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Albano Barreiros, Coura
Shopping, rés-do-chão, loja 20, freguesia e concelho de Paredes de
Coura.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Rosa
de Araújo Ribas. 08847665

PONTE DA BARCA

TÁXIBARCA � TRANSPORTES EM TÁXI, L.DA

Sede: lugar de Painçães, 60, freguesia de Paço Vedro
de Magalhães, concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 194/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º P-505138794; número e data da apresentação: 1/20000927.

Certifico que entre José Barreiro Dias e mulher, Maria Alice de
Sampaio Dias, casados no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dentes no lugar de Painçães, freguesia de Paço Vedro de Magalhães,
concelho de Ponte da Barca, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes artigos constantes do presente contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXIBARCA � Transportes em
Táxi, L.da, e tem a sua sede no lugar de Painçães, 60, freguesia de
Paço Vedro de Magalhães, concelho de Ponte da Barca.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste nos transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros. Transpor-
tes em táxi.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual ao décuplo do capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação
cabem ao sócio José Barreiro Dias e a Armando Lima Amorim, ca-
sado, residente na Rua de António José Pereira, 22, 1.º, freguesia e
concelho de Ponte da Barca, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.
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3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim.

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11796537

VILA REAL
CHAVES

BOUTIQUE LAMOANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 832/
960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503680648; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 8 e 9/000927.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação n.º 8/000927.
Designação de secretário: Jorge da Conceição Morgado, casado,

residente na Avenida da Cocanha, Chaves, em 18 de Setembro de
2000.

Apresentação n.º 9/000927.
Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 12347914

ALANORTE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1073/
000922; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000922.

Certifico que entre Carlos Augusto Oliveira Alves, casado com
Carla Maria Fonseca Gomes, na comunhão de adquiridos, natural
de Angola e residente na freguesia de Vilar de Perdizes, deste con-
celho, com o número de identificação fiscal 195807464; e José
António Nogueira Barbosa, solteiro, maior, natural da freguesia de
Massarelos, concelho do Porto e residente na Rua de Tenente
Valadim, 491, Vila Nova de Gaia, com o número de identificação
fiscal 215157354, foi constituída entre si, uma sociedade comercial
por quotas, que se rege pelas disposições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sua sede é na Avenida dos Bombeiros, edifício Moreiras,
loja 2, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), dividido em duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 20 000 euros, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � É atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 6.º

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

a) Se a mesma for arrestada, arrolada, penhorada ou, de algum
modo envolvida em qualquer processo judicial onde possa vir a ser
alienada coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violado-
res das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos inte-
resses sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 5.º;
d) Se falecer o titular da mesma.
2 � O valor da quota a amortizar, será o que resultar do último

balanço aprovado em assembleia geral e será pago no prazo de 90 dias.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
da gerência.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade cabe aos sócios Carlos Augusto
Oliveira Alves e José António Nogueira Barbosa, desde já nomea-
dos gerentes.

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

Pelos outorgantes foi mais dito que, os gerentes ora designados
ficam desde já autorizados a adquirir para a sociedade o equipamento
e material necessários à sua laboração e a levantar para tal fim, da
conta aberta em nome da sociedade na agência do Finibanco, S. A.,
de Chaves, com o capital social, a quantia de 5000 euros.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 12347884

KEYS CITY � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1074/
000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000925.

Certifico que entre Júlio Domingues Faitão, titular do bilhete de
identidade n.º 3084567, datado de 27 de Setembro de 1999, de Vila
Real, e mulher, Joaquina Maria Lage Madureira Faitão, titular do
bilhete de identidade n.º 3448542, datado de 17 de Março de 1999,
de Vila Real, casados na comunhão geral, naturais ele, de Soutelinho
da Raia e ela de Ervededo, freguesias, residentes na Urbanização
Varanda do Sol, vivenda 7, em Chaves, contribuintes fiscais n.os

164829300 e 188845747, respectivamente, foi constituída entre si,
o seguinte contrato de sociedade comercial por quotas, que se rege
pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Keys City � Imobiliária, L.da, e terá
a sua sede na Urbanização Varanda do Sol, vivenda 7, freguesia de
Santa Maria Maior, concelho de Chaves.
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§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

§ 2.º A gerência social pode criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação em qualquer lugar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a compra, venda e arrenda-
mento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas: uma de 3333,33 euros, perten-
cente ao sócio Júlio Domingues Faitão; e outra de 1666,67 euros,
pertencente à sócia Joaquina Maria Lage Madureira Faitão.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, até 10 vezes superior ao montante do seu capital, repartidas
proporcionalmente por todos os sócios em função das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas para estranhos depende do consen-
timento prévio da sociedade, que terá sempre o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assi-
natura de qualquer deles para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

§ único. No exercício da gerência incluem-se os poderes de com-
prar e vender veículos automóveis.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º transitório

A sociedade assume desde já a sua responsabilidade pelo paga-
mento desta escritura, registo e publicações.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Dias.
12347892

AMADEU RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 602;
identificação de pessoa colectiva n.º 502935944; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/000925.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 3/000925.
Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2000.

Está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des da Costa Machado de Moura. 12347906

MESÃO FRIO

CONSTANTINO CARDOSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 9/
870528; identificação de pessoa colectiva n.º 501831436; data da
apresentação: 000630.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva
pasta o relatório de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
da Silva Santos. 01341510

SOROFIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 76/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504569309; data da
apresentação: 000626.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva
pasta o relatório de contas do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
da Silva Santos. 01341685

PADARIA LEMOS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 11/
871015; identificação de pessoa colectiva n.º 501925457; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva
pasta o relatório de contas do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
da Silva Santos. 01341570

MÓVEIS COSTA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 29/
901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502442662; data da
apresentação: 000718.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, depositou na respectiva
pasta o relatório de contas do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
da Silva Santos. 01341588

CONSTANTINO CARDOSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 9/
870528; identificação de pessoa colectiva n.º 501831436; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/000921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do pacto social, passando o artigo 1.º do pacto, a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Sousa, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Victória, freguesia de São Nicolau, concelho de
Mesão Frio, e a sua duração é por tempo indeterminado.

O texto completo na sua versão actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria He-
lena da Silva Santos. 01341561

CONSTANTINO CARDOSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 9/
870528; identificação de pessoa colectiva n.º 501831436; data da
apresentação: 3/000818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte alteração:

Nomeação de secretário, por deliberação de 21 de Julho de 2000.
Nomeada: Dalila Maria de Sousa Ferreira, casada.

18 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na da Silva Santos. 01341502
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MURÇA

REAL BOTÂNICA � INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 116/
000926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Real Botânica � Instalações de Sis-
temas de Rega, L.da, e vai ter a sua sede no Largo de 31 de Janeiro,
bloco B, freguesia e concelho de Murça.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na assistência técnica e instalação de sis-
temas de rega, instalações eléctricas, canalizações e climatização,
espaços verdes e outros serviços que concorrem para a construção
civil, comércio de equipamentos e materiais para as actividades
mencionadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 10 000 euros, per-
tencente ao sócio Rui Manuel Catarino de Bessa; e outra de 5000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Isabel da Silva Bessa.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a
cargo de ambos os sócios que, desde já, são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Anabela de Jesus Mar-
tins Plácido. 13834452

RIBEIRA DE PENA

HIDROLOUREDO � HIDROELÉCTRICA DO LOUREDO, L.DA

Sede: Avenida da Noruega, Salvador, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 65; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/000515.

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

Aumento de capital, de 400 000$ para 1 002 410$, e alterados os
artigos 2.º, 3.º, 4.º, 9.º e 10.º do pacto social, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Ribeira de Pena, na Avenida de
Noruega, freguesia de Salvador, concelho de Ribeira de Pena.

2 � Sem dependência de deliberação dos sócios, pode a gerên-
cia a mudar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na concepção, estudo, construção e ex-
ploração de sistemas de produção de energia.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 511 229$,
pertencente à sócia ENERSIS � Energia e Sistemas, S. A.; e outra
de 491 181$, pertencente à sócia Empreendimentos Hidroeléctricos
do Alto Tâmega e Barroso, S. A.

2 � Os sócios gozam de direito de preferência em todos os au-
mentos de capital a realizar em dinheiro ou por incorporação de
reservas, na proporção directa das quotas de que forem titulares.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência e representação da sociedade, serão exercidas
pelos gerentes eleitos em assembleia geral, cabendo a cada 30% do
capital a eleição de um gerente, podendo o mandato ser renovado.

2 � Os gerentes que poderão ou não ser sócios, serão ou não
remunerados, consoante for deliberação em assembleia geral, se não
houver deliberação quanto a esta matéria entende-se que o exercí-
cio do cargo não é remunerado.

3 � [...]
4 � [...]
5 � A destituição dos gerentes depende de deliberação dos só-

cios representado pelo menos três quartos do capital social, sem
prejuízo do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 257.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � À gerência competem os mais amplos poderes de gestão,
administração e representação da sociedade.

2 � Entre os poderes previstos na lei e nos presentes estatutos
compreendem-se todos aqueles que são necessárias à realização do
objecto da sociedade e à prossecução dos seus fins, nomeadamente:

a) Adquirir, alienar, onerar e locar bens imóveis, estabelecimen-
tos comerciais, outros bens e equipamentos;

b) Adquirir, alienar, onerar e locar bens móveis sujeitos a registo;
c) Elaborar e aprovar regulamentos organizativos de modo de

produção e gestão da sociedade que vincularão a própria gerência;
d) Financiar ou prestar qualquer garantia a favor de identidades

participadas pela sociedade ou nas quais ela detenha um interesse
justificável;

e) Confessar, desistir, transigir em qualquer processo judicial e
comprometer-se por via arbitral;

f) Nomear por simples acta ou na sequência de regulamento
aprovado um ou mais gerentes para certas matérias específicas de
gerência;

g) Preparar e propor o orçamento de gestão e investimentos.
3 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente para actos de gestão compreen-

didos dentro do último orçamento de gestão e investimento aprovado
em assembleia geral por três quartos do capital social;

c) Pela assinatura do gerente delegado, quando exista, nos preci-
sos termos dos poderes que lhe tenham sido delegados;

d) Pela assinatura do mandatário constituído, nos precisos termos
dos poderes que lhe foram conferidos.

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

Está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante, José António Vasques.
01556940
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VILA REAL

PARAÍSO INFANTIL � PRODUTOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1039; data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544800

SUPERTERM � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1230; identificação de pessoa colectiva n.º 503775045; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544827

CAFÉ SNACK-BAR O LAMEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 503117030; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544843

IMPORBILA � IMPORTAÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, MOTOCICLOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1190; identificação de pessoa colectiva n.º 503641260; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544851

FERREIRA OCULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 503085499; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544770

REALFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 736;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480556; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544762

GUERRA & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 272;
identificação de pessoa colectiva n.º 500442045; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544754

PINUSNORTE � GABINETE DE PROJECTOS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1408; identificação de pessoa colectiva n.º 504230905; data da
apresentação: 000621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544746

LACERDA & SANTOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1469; identificação de pessoa colectiva n.º 504544373; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

20 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545025

PINTO & RODRIGUES � COMÉRCIO
POR GROSSO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1310; identificação de pessoa colectiva n.º 503992682; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544797
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CONSTRUÇÕES PINTO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 595;
identificação de pessoa colectiva n.º 502126566; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544932

ANTÓNIO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1488; identificação de pessoa colectiva n.º 504705580; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544940

ARCTRON, CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 504374354; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544959

IDEACLIMA � SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1552; identificação de pessoa colectiva n.º 504617397; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544967

JOCARGOM � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1135; identificação de pessoa colectiva n.º 503540587; data da
apresentação. 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e res-
tantes documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544789

DOM TEXTO � COMPOSIÇÃO, PROCESSAMENTO
DE TEXTOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1028; identificação de pessoa colectiva n.º 503257435; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544835

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANUEL ABAD SABUCEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1492; identificação de pessoa colectiva n.º 504426400; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544878

ANTÓNIO TEIXEIRA PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1505; identificação de pessoa colectiva n.º 504745735; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544886

GUSTAVUS CAFÉ � EXPLORAÇÃO
DE CAFÉ E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 503005398; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544894

FILIPE MACEDO & J. CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1472; identificação de pessoa colectiva n.º 504318551; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e res-
tantes documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544908
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DP-ESTÚDIO � SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1340; identificação de pessoa colectiva n.º 504038575; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e res-
tantes documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544860

ANTÓNIO CORREIA REI & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 971171599; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544819

ST+I � SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 639;
identificação de pessoa colectiva n.º 502246995; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544916

PÉ LINDO � ARMAZÉNS DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 826;
identificação de pessoa colectiva n.º 502734825; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06544924

VISEU
ARMAMAR

ADEGA COOPERATIVA DE SÃO ROMÃO (ARMAMAR)
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Sede: São Romão, Armamar

Capital social: 700 000$

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 4/
860116; identificação de pessoa colectiva n.º 501082697; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/000921.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi registado o seguinte:

Nomeação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização.
Triénio: 1999-2001.
Data da deliberação: 18 de Abril de 1999.
Direcção: presidente � António Pinto Guedes; secretário � Joa-

quim Saavedra Fernandes; tesoureiro � Fausto Ferreira Cambotas;
suplentes � José Carlos Rebelo Ferreira, Orlando Diamantino Paiva
Marques e Alípio dos Santos.

Conselho fiscal: presidente � José do Nascimento Cardoso; se-
cretário � Aderico Dias Cardoso; relator � Joaquim Cardoso Gou-
veia.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Mário Ferreira Carnei-
ro Cireneu. 01367994

TURILAGAR � TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Casa do Lagar, Rua do Espírito Santo,
localidade e freguesia de Cimbres, concelho de Armamar

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 102/
000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505042339; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/000918.

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Julho de 2000,
lavrada a fl. 40, do livro n.º 657-A, do Cartório Notarial de
Armamar, foi registada a seguinte constituição de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 6 de Julho de 2000, no Cartório Notarial de Loures, pe-
rante mim, o notário, João Simões Pipa Ávila, compareceram:

1.º Almor Gentil Ribeiro da Silva Graça, contribuinte fiscal
n.º 114409439, casado com Ernestina Amélia Folhento da Silva
Graça, na comunhão geral, como declarou, natural da freguesia e
concelho de Armamar e residente na Avenida da Cidade de Luan-
da, lote B, 3.º, direito, Lisboa;

2.ª Aldina Ester Ribeiro da Silva Graça, contribuinte fiscal
n.º 115377875, solteira, maior, natural da freguesia de Fontelo, con-
celho de Armamar e residente na Avenida de João Branco Núncio,
10, rés-do-chão, direito, Santo António dos Cavaleiros, Loures;

3.ª Isabel Maria Folhento da Silva Graça, contribuinte fiscal
n.º 101655053, casada com António Alves Soares, na comunhão de
adquiridos, como declarou, natural da freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa, e residente na Rua do Mestre Rodrigo,
20, Vale Figueira, Sobreda, Almada;

4.º José Carlos Folhento da Silva Graça, contribuinte fiscal
n.º 121342921, casado com Maria Luísa Catrola Ribeiro Fernandes,
na comunhão de adquiridos, como declarou, natural da freguesia de
São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, e residente na Rua das
Flores, 22, 2.º, frente, Corroios, Seixal;

5.ª Ana Leonor Silva Graça Alves Soares, solteira, maior, natural
da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa e residente na
Rua do Mestre Rodrigo, 20, em Vale Figueira, referida.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Declararam que, pela presente escritura, constituem entre eles, uma

sociedade civil sob a forma comercial de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, a qual se rege nos termos dos arti-
gos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TURILAGAR � Turismo Rural, L.da,
tem a sua sede na Casa do Lagar, Rua do Espírito Santo, localidade
e freguesia de Cimbres, concelho de Armamar.

2.º

O objecto social consiste na actividade de hospedagem em am-
biente familiar, na forma de turismo rural de casa de campo,
desenvolvimento de práticas desportivas de lazer, sugestão de visi-
tas à zona de natureza cultural e fornecimento de refeições com re-
ceituário específico da região.

3.º

O capital social é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor de 1000 eu-
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ros, pertencente ao sócio Almor Gentil Ribeiro da Silva Graça; uma no
valor de 1000 euros, pertencente à sócia Aldina Ester Ribeiro da Silva
Graça; uma no valor de 1000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria
Folhento da Silva Graça; uma no valor de 1000 euros, pertencente ao
sócio José Carlos Folhento da Silva Graça; e uma no valor de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Leonor Silva Graça Alves Soares.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pelos sócios Almor Gentil Ribeiro da Silva Graça, Aldina Ester
Ribeiro da Silva Graça e Ana Leonor Silva Graça Alves Soares,
agora nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes em conjunto.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida en-
tre os sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo, direito de
preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, com voto unânime de todos eles, até ao montante global de
50 000 000$.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Mário Ferreira Carnei-
ro Cireneu. 01367986
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
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• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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