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4.  Empresas � Registo comercial

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

CENTAURO (PORTUGAL) � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1170/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502842326;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/20000919.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de designação dos membros dos
conselhos de administração e fiscal, para o quadriénio de 2000-
-2003, por deliberação de 27 de Março de 2000.

Conselho de administração: presidente, José Ribeiro Henriques,
casado; vogais: Elvira Gonçalves Nunes Henriques, casada, e An-
tónio José Caldeira Miranda Granjeia, casado.

Conselho fiscal: presidente, António da Silva Soares, casado;
vogais: Joaquim José de Castilho Monteiro Braz, casado, e Car-
los António Rosa Lopes, casado, revisor oficial de contas; suplen-
te, João Cabrito Lourenço, casado, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10046976

TASCA O RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1857/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504684639;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 7 e 8/20000919.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em
epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Luís António Ginja, por re-
núncia de 12 de Junho de 2000.

2.º Designação de gerente, por deliberação de 12 de Junho de
2000.

Gerente designado: Francisco Aníbal Lima Mota, solteiro.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10046984

CARDOSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 519/800218; identificação de pessoa colectiva n.º 500878200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 17 e 19/20000919.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em
epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções da gerente Isabel Morgado Pires, por
renúncia de 11 de Julho de 2000.

2.º Aumento de capital, alteração parcial do pacto e designa-
ção de gerente.

Aumento subscrito em 502 410$ pelo sócio José Ribeiro Car-
doso, em reforço da respectiva quota.

Alteração: artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, dividido nas seguintes quotas: uma de 727 410$, per-
tencente ao sócio José Ribeiro Cardoso; uma de 137 500$, per-
tencente ao sócio João José Pires Cardoso; uma de 137 500$, per-
tencente ao sócio Sebastião José Morgado Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo suficiente para obrigar vali-
damente a sociedade a assinatura do sócio José Ribeiro Cardoso
ou assinatura conjunta dos sócios João José Pires Cardoso e Se-
bastião José Morgado Ribeiro.

Mais certifico que ficou depositado, na pasta própria da socie-
dade, o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10047000

SANTOS, DAVID & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 294/681104; identificação de pessoa colectiva n.º 500241210;
inscrição n.º 14 e seu averbamento n.º 1; números e datas das apre-
sentações: 14/20000516 e 22/20000707.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e altera-
ção parcial do pacto.

Aumento realizado por incorporação de reservas, pelos sócios,
na proporção das respectivas quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros e
é formado por uma quota pertencente a António José Paixão, com
o valor nominal de 2500 euros, e outra a Maria da Conceição Car-
valho, com o mesmo valor nominal.

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da socie-
dade, o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10046569

COVILHÃ

MATEUS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2438/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504412191; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20000921.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 49 880 euros, ou seja 10 000 042$16, após o reforço de

44 880 euros, ou seja 8 997 632$16, subscrito em numerário, pe-
los sócios: Joaquim Moucho Pinto, com 31 416 euros, ou seja
6 298 342$51, e Dagoberto Bruno Mateus Pinto, com 13 464 eu-
ros, ou seja 2 699 289$65.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, ou seja 10 000 042$16, e corresponde à soma de
duas quotas, uma de 34 916 euros, ou seja 7 000 029$51, perten-
cente ao sócio Joaquim Moucho Pinto, e outra de 14 964 euros,
ou seja 3 000 012$65, pertencente ao sócio Dagoberto Bruno
Mateus Pinto.
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Mais certifico que foi depositado, na pasta própria da socie-
dade, o texto completo do contrato alterado, na sua redacção
actualizada.

Conferida. Está conforme.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10054782

ELIBEIRA � EMPRESA DE SERVIÇOS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2448/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504539787.

Certifico que foram depositados, na pasta própria da sociedade
em epígrafe, os documentos de prestação de contas relativas ao
exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10054626

FUNDÃO

BIMBA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 318/
880502; identificação de pessoa colectiva n.º 501973800; data:
000628.

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

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 11792426

BEIROLA � EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 638/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503592145; data:
000629.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositados, na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 11792566

ÉVORA
ALANDROAL

SALSICHARIA SACAIA � FABRICO DE ENCHIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 126/
000906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000906.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2000, lavrada a
fl. 101 do livro n.º 61-D do Cartório Notarial de Reguengos de
Monsaraz, foi constituído um contrato de sociedade entre José
Egídio Rico Rosado, casado com Maria Umbelina Salvador
Marono na comunhão de adquiridos, residente na Tapada do
Besugo, Casas Novas de Mares, Santiago Maior, Alandroal, e
Egídio Manuel Salvador Rosado, solteiro, maior, residente na
morada supra referida, que se rege pelos artigos seguintes:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma Salsicharia Sacaia � Fabri-
co de Enchidos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede à Tapada dos Besugos, Ca-
sas Novas de Mares, freguesia de Santiago Maior, concelho de
Alandroal.

3 � Por deliberação da gerência poderá a sede social ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.ª

A sociedade tem como objecto social fabricação de produtos
à base de carne, nomeadamente enchidos; a sociedade tem ainda
como actividade a suinicultura, a bovinicultura, a criação de gado
ovino e caprino, bem como a comercialização por grosso e a
retalho de carne e de produtos à base de carne.

3.ª

O capital social é de 1 100 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
660 000$, pertencente ao sócio José Egídio Rico Rosado; uma de
440 000$, pertencente ao sócio Egídio Manuel Salvador Rosado.

4.ª

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao 20 vezes o capital social.

5.ª

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

2 � São desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

6.ª

A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente José
Egídio Rico Rosado.

Está conforme.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Natália de Jesus Es-
teves Lapão. 13908146

ARRAIOLOS

SECEAL � SOCIEDADE EQUIPAMENTOS
E CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS DE ARRAIOLOS, L.DA

Sede: Outeiro do Cabouco, lote 3, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 74/
090288; identificação de pessoa colectiva n.º 501930450.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade
os documentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oli-
veira Marcelino. 08319731

SOCIEDADE AGRÍCOLA RODRIGUES LIZARDO
E FILHOS, L.DA

Sede: Herdade dos Mogos, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 58/
950426; identificação de pessoa colectiva n.º 501313630.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade
os documentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oli-
veira Marcelino. 08319723

FAPRADIV � FABRICO DE PEÇAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Arraiolos, 8, Arraiolos

Capital: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 217/
000928; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/280900.

Certifico que entre Dionísio António Fernandes Fortes, divor-
ciado, residente na Rua de Olivença, 31, Mourão; José Francis-
co Fernandes Fortes, casado com Mariana Cardoso da Silva na
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comunhão geral de bens, residente na Rua Nova, 44, Aldeia da Venda,
Santiago Maior; Célia da Conceição Honrado Marques, solteira,
maior, residente na Rua de Mouzinho de Albuquerque, 9, Mourão, e
Gonçalo Filipe Rodrigues Fortes, solteiro, maior, residente na Rua
da Fábrica das Peles, 16, Nossa Senhora de Machede, Évora, foi
constituído o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAPRADIV � Fabrico de Peças
Metálicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial de Ar-
raiolos, 8, rés-do-chão, freguesia e concelho de Arraiolos.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de peças metá-
licas para aparelhos eléctricos e de precisão, componentes para
equipamentos mecânicos e eléctricos, fabricação de mini automó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma quota
do valor nominal de 9150 euros, pertencente ao sócio Dionísio
António Fortes; três quotas iguais do valor nominal de 1500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Francisco Fer-
nandes Fortes, António Fernandes Fortes, Gonçalo Filipe Rodri-
gues Fortes; uma do valor nominal de 1350 euros, pertencente à
sócia Célia da Conceição Honrado Marques.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

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 par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

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 adjudi-

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

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

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

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

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

§ 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 imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de ne-
gócios jurídicos, celebrados, em seu nome, pela gerência, bem
como a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do
registo definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no
artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia
com o artigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado diplo-
ma legal.

Assim o outorgaram.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 8319707

MOURÃO

ENERCICLA � SOCIEDADE DE CONGERAÇÃO
ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 34/
950410; identificação de pessoa colectiva n.º 503387886.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de
Setembro de 2000, foi efectuado o seguinte registo:

Apresentação n.º 1/000921.
Cessação de funções do gerente Fernando Nuno Lamy da Fon-

toura, por renúncia deste.

Apresentação n.º 2/000921.
Nomeação para o cargo de gerente de Mário Guedelha Serigado,

casado, residente no Bairro da Portucel, Ponte do Guadiana, Mou-
rão.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Fátima da Concei-
ção Bonito Pinto Rodrigues. 01516388

REDONDO

COOPERATIVA DE CONSUMO RAINHA DE SALVAÇÃO
POPULAR � REDONDO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 10/
281183; identificação de pessoa colectiva n.º 500704961; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/000922.

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

Apresentação n.º 1/000922.
Facto: nomeação da direcção e conselho fiscal para o triénio

2000-2002.
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.
Direcção: presidente, António Joaquim Siquenique Carriço, ca-

sado; tesoureiro, Francisco António Carriço, viúvo; secretário, An-
tónio Luís Valente Lopes, casado; suplentes: Carlos Manuel Pe-
reira Barreto, solteiro, maior; José Domingos Ramalho Fanica,
casado.

Conselho fiscal: José Leonel Pita da Silveira Belo, casado; An-
tónio José Rosado Panaça, casado; Manuel Inácio Pança, casado.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lurdes
Maria Dias Pereira. 8940320
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FARO
LOULÉ

ORGALGARVE 2 � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Vale Formoso, Urbanização Marcos e Marcos,
lote 15, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3443/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503469220; inscri-
ções n.os 8 e 7; números e datas das apresentações: 11/20000905 e
25/990409.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
2 004 820$, e alterado o artigo 5.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas: uma no valor de 9000 euros,
pertencente à sócia Orgalgarve � Contabilidade e Gestão de Em-
presas, S. A.; outra no valor de 1000 euros, pertencente à sócia
Martinha Maria Pereira Viegas Marta.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
1998.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11673982

GIRA GIRA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E PERFUMARIA, L.DA

Sede: Largo de Gago Coutinho, 5, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4630/
20000607; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e
5; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/20000904.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes: uma quota no valor nominal de 3500 euros, correspon-
dente a 701 607$, pertencente à sócia Maria Inês Fernandes Barra,
e outra no valor nominal de 1500 euros, correspondente a
300 723$, da sócia Maria da Glória Fernandes Barra.

Mais certifico que Vítor Manuel Ferreira Guerreiro e Maria
Margarida Bagarrão Paraíso Ferreira Guerreiro renunciaram ao
cargo de gerente; e que Maria Inês Fernandes Barra e Maria da
Glória Neto Fernandes Barra foram nomeadas gerentes da socie-
dade em epígrafe.

Data: 31 de Agosto de 2000.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681594

LYONNESSE L.TD � SUCURSAL EM PORTUGAL, LTD.

Local da representação: Quinta do Lago, lote 17,
Rua das Palmeiras, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 18/
20000828; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20000925.

Certifico que foi efectuada a nomeação de representantes le-
gais da sucursal em epígrafe: Keith Robert Payne e Joana Watts
Serra Alpoim.

Poderes do representante Keith: os constantes das alíneas a),
b), c), d) e e) da inscrição n.º 1.

Poderes da representante Joana:
a) Representar a sucursal nos procedimentos relativos à obten-

ção de licenças;
b) Efectuar pedidos e dar cumprimento de quaisquer requeri-

mentos e procedimentos junto de entidades ou instituições.
Data: 15 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681829

INFORSPAIN � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Edifício S. Jorge, loja 12, Avenida do Infante Sagres,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4696/
20000810; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20000911.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a mesma denominação e tem a sede na
loja 12, Edifício S. Jorge, Avenida do Infante Sagres, cidade e
freguesia de Quarteira.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11682000

MARTINS & RAMOS, GESTÃO, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 94, rés-do-chão,
direito, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3521/
960124; identificação de pessoa colectiva n.º 503577502; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 46/20000907.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 8 de Junho de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681624

TRACTOMARTA � REPARAÇÕES DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Caliços, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2721/
920420; identificação de pessoa colectiva n.º 502751339; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e datas das apresentações: 14/990405 e
7/20000908.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para
1 002 410$, e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio, Vítor Manuel da Palma Marta e
Manuel da Palma Marta.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
1998.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11694220

RÁDIO COMERCIAL SUL, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 25, São Clemente,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4207/
990108; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 20/20000914.

Certifico que Dário Soares Dias Simão foi reconduzido para o
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Julho de 2000.
Prazo: três anos.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681675

TANCORRE � FIBRAS TÊXTEIS E TECIDOS, L.DA

Sede: Le Club 81, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4231/
990208; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20000906.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681616

J. PINTO CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3767/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 501533524; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 16/20000907.

Certifico que Joaquim Manuel Roupa dos Reis, Alcino Ferreira
Gomes e Mário de Sá Pereira foram nomeados gerentes da so-
ciedade em epígrafe.

Data: 4 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681705

CONCEIÇÃO & CORREIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3771/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 500637520; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 19/20000907.

Certifico que Joaquim Manuel Roupa dos Reis, Mário de Sá
Pereira e Alcino Ferreira Gomes, foram nomeados gerentes da
sociedade em epígrafe.

Data: 4 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681730

VIDOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3769/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 500787093; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 17/20000907.

Certifico que Joaquim Manuel Roupa dos Reis, Mário de Sá
Pereira e Alcino Ferreira Gomes, foram nomeados gerentes da
sociedade em epígrafe.

Data: 4 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681713

PARRA E MENDONÇA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3770/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 501118004; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20000907.

Certifico que Mário de Sá Pereira, Alcino Ferreira Gomes e Jo-
aquim Manuel Roupa dos Reis foram nomeados gerentes da so-
ciedade em epígrafe.

Data: 4 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681608

FELIZARDO E CORREIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3766/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 500440115; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 18/20000907.

Certifico que Joaquim Manuel Roupa dos Reis, Alcino Ferreira
Gomes e Mário de Sá Pereira foram nomeados gerentes da so-
ciedade em epígrafe.

Data: 4 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681721

CENTRO VETERINÁRIO DE BOLIQUEIME, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4636/
20000616; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20000616.

Certifico que entre António Luís Gomes Madeira, solteiro, mai-
or; Hospital Veterinário do Algarve, L.da, e Cristina Maria Pereira
Simões de Carvalho, casada com Luís Alberto Freire Carvalho na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Centro Veterinário de
Boliqueime, L.da

2.º

A sua sede é na Estrada Nacional n.º 125, na povoação e fre-
guesia de Boliqueime, concelho de Loulé, podendo a gerência
deslocar livremente a sede dentro do dito concelho e para con-
celhos limítrofes.

3.º

O objecto consiste na prestação de serviços médico-
-veterinários.

4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma com o valor nominal de 1000 euros, do sócio António
Luís Gomes Madeira; uma com o valor nominal de 3000 euros,
da sócia Hospital Veterinário do Algarve, L.da; uma com o valor
nominal de 1000 euros, da sócia Cristina Maria Pereira Simões
de Carvalho.

5.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais ge-
rentes, sócios e ou não sócios, sem caução e com ou sem re-
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muneração, conforme for deliberado pelos sócios em assembleia
geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente no
caso de gerência singular, ou por dois gerentes, no caso de gerên-
cia plural.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares aos sócios, até ao
montante equivalente a cinco vezes o capital social, conforme for
deliberado em assembleia geral.

7.º

A amortização de qualquer quota pode ser efectuada no caso
de a mesma ser penhorada, arrestada, arrolada, ou ainda quando
a mesma servir para garantia real a terceiros.

8.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições a fixar em assembleia geral.

9.º

No caso de transmissão de quotas, a sociedade primeiro e o
sócio não cedente depois, têm direito de preferência.

10.º

As assembleias gerais, excepto quando a lei exija outras for-
malidades, serão convocadas por meio de carta registada com
aviso de recepção com a antecedência de 15 dias em relação à
data da sua realização.

Mais certifico que foi efectuada a nomeação de António Luís
Gomes Madeira e Pedro Miguel Luís Pereira Rego, em represen-
tação da sócia Hospital Veterinário do Algarve, L.da, para o car-
go de gerente.

Data: 17 de Novembro de 1999.

Está conforme o original

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11703482

IVONE & AFONSO JOALHEIROS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 10, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4639/
20000619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20000619.

Certifico que entre Sandra dos Reis Afonso, solteira, maior;
Maria Ivone Martins dos Reis Afonso, casada com Jaime Mar-
tins Afonso na comunhão de adquiridos; Nadine dos Reis Afon-
so, solteira, menor, e Bruno dos Reis Afonso, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Ivone & Afonso Joa-
lheiros, L.da, tendo a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 10, em
Loulé, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

2 � A sociedade poderá através de deliberação tomada em as-
sembleia geral, transferir a sua sede para outro local, bem como
criar em qualquer ponto do País ou estrangeiro, delegações, su-
cursais, dependências ou outras formas de representação social.

2.º

1 � O objecto social consiste no comércio a retalho de reló-
gios e artigos de ourivesaria e reparações de relógios e artigos de
ourivesaria.

2 � Para o exercício da sua actividade a sociedade poderá as-
sociar-se com outras empresas, nacionais ou estrangeiras, nelas
participando a qualquer título ou com elas cooperando.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros, equivalente a 5 000 021$, e corresponde à soma das
quotas dos sócios, que são as seguintes: uma quota de 17 458 eu-

ros, equivalente a 3 500 015$, pertencente à sócia Maria Ivone
Martins dos Reis Afonso; outra quota de 2494 euros, equivalen-
te a 500 002$, pertencente à sócia Nadine dos Reis Afonso;
outra quota de 2494 euros, equivalente a 500 002$, pertencente
à sócia Sandra dos Reis Afonso, outra quota de 2494 euros,
equivalente a 500 002$, pertencente ao sócio Bruno dos Reis
Afonso.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-
gar, e os restantes sócios em segundo, têm o direito de preferên-
cia.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pela
sócia Maria Ivone Martins dos Reis Afonso, que fica desde já
nomeada gerente.

2 � Nos termos do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais é nomeado também gerente Jaime Martins Afonso.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de qualquer um
dos gerentes.

4 � Fica proibido aos sócios e gerentes dar de penhor a sua
quota ou por qualquer forma obrigar a sociedade em quaisquer
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente
abonações, fianças e letras de favor, sendo pessoalmente respon-
sável para com a sociedade aquele que infringir esta disposição.

5 � A gerência poderá constituir procuradores da sociedade
para quaisquer fins necessários, nos termos do artigo 252.º do
Código das Sociedades Comerciais.

6.º

Qualquer dos sócios poderá negociar directamente com a so-
ciedade, nomeadamente quando esse negócio tenha por objecto a
transferência para esta de material, equipamento ou utensílios, a
prestação recíproca de serviços, a locação ou venda das suas ins-
talações particulares.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, compulsi-
vamente, nos seguintes casos de insolvência ou falência de só-
cios, arresto, arrolamento ou penhora e venda ou adjudicação
judicial.

8.º

No caso de interdição ou falecimento de qualquer dos sócios,
a sociedade continua com os capazes e os sobrevivos e o repre-
sentante ou herdeiros do interdito ou falecido, os quais, porém,
nomearão entre si um único representante da respectiva quota.

9.º

Os sócios de maior idade deverão fazer suprimentos à socie-
dade, gratuita ou onerosamente, conforme for deliberado por una-
nimidade em assembleia geral, e poderão, ainda, efectuar presta-
ções suplementares de capital até 100 vezes o capital social.

10.º

A gerência fica desde já autorizada a comprar, vender ou tro-
car e por qualquer outra forma adquirir ou alienar automóveis ou
outros veículos motorizados ou não, bens imóveis, assim como
a tomar de arrendamento quaisquer imóveis ou de trespasse qual-
quer estabelecimento para a sociedade, desde que estes actos se
relacionem com o exercício da sua actividade.

11.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios,
com uma antecedência mínima de 15 dias.

12.º

1 � A sociedade assume por si os negócios e despesas feitas
pelos sócios destinadas à sociedade antes do registo do contrato.

Está conforme o original

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11703830
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MANUEL GONÇALVES SALGADO & URBANOS, L.DA

Sede: Praça da República, 46, rés-do-chão, São Clemente,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1270,
48, C-4; inscrição n.º 3456, 27 v.º, E-6, averbamento n.º 1; número
e data da apresentação: 25/20000926.

Certifico que Lídia Viegas Urbano foi exonerada do cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 15 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681853

MAGEE & MAGEE, L.DA

Sede: Vila 577, Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4573/
20000328; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/20000926.

Certifico que Geoffrey Alexander Magee renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 14 de Julho de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681845

LUSOTEL � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Hotel D. Filipa, Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 199/
680515; identificação de pessoa colectiva n.º 500376050; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 19/20000510.

Certifico que Fernando Martins Vaz Chabert, Alfonso
Giannuzzi e Helen Jane Tautz, foram nomeados gerentes da so-
ciedade em epígrafe.

Prazo: ano de 2000.
Data: 6 de Março de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11698845

CASA ESTILO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Tivoli, Varanda Mar, bloco Maior,
rés-do-chão, esquerdo, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4706/
20000823; identificação de pessoa colectiva n.º 503748072; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 19/20000915.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para
15 000 euros, e alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, e aditado o ar-
tigo 9.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Casa Estilo � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, com sede na Avenida de
Tivoli, Varanda Mar, bloco Maior, rés-do-chão, esquerdo, em
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no va-
lor nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos
sócios nos seguintes casos:

a) Acordo dos sócios;
b) Quando qualquer uma das quotas for arrolada, arrestada, pe-

nhorada ou objecto de qualquer outro procedimento judicial ou
administrativo;

c) Em caso de falência ou insolvência dos sócios, ou contra
quem tenha sido instaurada execução;

d) Quando a quota for dada em garantia de dívidas.
2 � A contrapartida a amortização será calculada nos termos

da legislação em vigor.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681780

RÁDIO TÁXIS IDEAL DE QUARTEIRA, A. C. E.

Sede: Rua de Vasco da Gama, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4/
940629; identificação de pessoa colectiva n.º 503237027; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 9 e 10/20000831.

Certifico que foi efectuada a nomeação da administração para
o biénio de 2000-2001.

Presidente, Abel Leandro; secretário, Fernando Curiel; tesou-
reiro, Horácio Gonçalves.

Data: 11 de Fevereiro de 2000.

Mais certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato do agru-
pamento complementar de empresas, em epígrafe, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto é a instalação e manutenção de estações emissoras
e receptoras da radiocomunicações para apoio da actividade de
táxi. Gestão de suportes publicitários.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11708735

ALGARTRAB � HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça da República, 44, 3.º, direito,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4711/
20000901; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20000901.

Certifico que Vasco Manuel Ribeiro da Silva Vieira, divorciado,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARTRAB � Higiene e
Segurança no Trabalho, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da República, 44, 3.º,
direito, nesta cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Cle-
mente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços na área da
medicina, higiene e segurança no trabalho. Formação profissio-
nal.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica 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 complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734124

MARISCOMANIA � COMÉRCIO DE MARISCO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Olival, Querença

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4715/
20000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20000911.

Certifico que Maria Marlene de Carvalho Barreto, ou Maria
Marlene de Carvalho Barreto Gonçalves, casada com Rui Manu-
el Faísca Gonçalves na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARISCOMANIA � Comér-
cio de Marisco, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Olival, fregue-
sia de Querença, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, distri-
buição, comercialização e representação de produtos frescos e
congelados, nomeadamente peixes e mariscos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aquele 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 complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734116

LOULÁGUAS � CANALIZAÇÃO E AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua de São Paulo, 33, rés-do-chão,
São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4716/
20000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000911.

Certifico que entre Rogério Teixeira da Silva, casado com
Maria José Martins Guerreiro na comunhão de adquiridos, e
Daniel Martins Guerreiro Ramos, casado com Maria Olívia Mar-
tins Cavaco na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOULÁGUAS � Canaliza-
ção e Aquecimento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Paulo, 33, rés-
-do-chão, freguesia de São Sebastião, cidade e concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de ins-
talação, manutenção e conservação de canalizações e aquecimento
de águas em apartamentos, moradias e piscinas; venda de equi-
pamentos e acessórios para canalizações e aquecimento de águas.

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 duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
trato de suprimentos.

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, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734108

TELEVEIGA � ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Vendas Novas da Tor, 97-A, Tor

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4717/
20000914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20000914.

Certifico que entre Carla Cristina Ventura Guerreiro, divorci-
ada, e Paulo César Veiga separado judicialmente de pessoas e
bens de Irismar Pereira Fernandes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Televeiga � Electrónica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vendas Novas da
Tor, 97-A, freguesia da Tor, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, impor-
tação, exportação e representação de material e equipamento eléc-
trico, electrónico e de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 9000 euros, per-
tencente à sócia Carla Cristina Ventura Guerreiro, e outra no valor
nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Paulo César Veiga.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 11734094

KEN FIX � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Edifício Portugal, loja A, Praça BPA, Vilamoura,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4714/
20000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20000911.

Certifico que entre José Casimiro Ribeiro de Melo, divorcia-
do; João Manuel Silva Nogueira das Neves, casado com Teresa
Stichaner Iria Maldonado Simões Nogueira das Neves na comu-
nhão de adquiridos; Óscar José dos Santos, casado com Maria do
Rosário de Fátima da Silva dos Santos na comunhão de adquiri-
dos; Hélder Manuel dos Santos, casado com Maria de Lurdes
Morgado Marques da Silva Santos na comunhão de adquiridos,
e Carlos Alberto de Freitas Góis, casado com Ricardina de Oli-
veira da Silva Mota Veiga Góis na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KEN FIX � Manutenção e
Reparação de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Edifício Portugal,
loja A, Praça BPA, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, con-
celho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção, reparação e
gestão de imóveis, construção civil, compra e venda de imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim e promoção imobiliária.

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 cinco quotas: duas iguais no valor de 1300 euros cada,
pertencentes cada uma, a cada um dos sócios José Casimiro Ri-
beiro de Melo e João Manuel Silva Nogueira das Neves, e três
iguais no valor de 800 euros cada, pertencentes cada uma a cada
um dos sócios Óscar José dos Santos, Hélder Manuel dos Santos
e Carlos Alberto de Freitas Góis.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
José Casimiro Ribeiro de Melo, João Manuel Silva Nogueira das
Neves e Óscar José dos Santos, que, desde já, ficam nomeados
gerentes.

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734086

ARMINDO RODRIGUES & PIRES, L.DA

Sede: Rua de Ascenção Guimarães, 169, 4.º, esquerdo,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4719/
20000920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20000920.

Certifico que entre Armindo Manuel Gonçalves Rodrigues e
mulher, Maria Cavaco Pires, casados na comunhão de adquiridos;
Sandra Pires Rodrigues e David Pires Rodrigues, solteiros, mai-
ores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armindo Rodrigues & Pires,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ascenção Guima-
rães, 169, 4.º, esquerdo, na cidade e concelho de Loulé, fregue-
sia de São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes
públicos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passagei-
ros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de quatro quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Armindo Manuel
Gonçalves Rodrigues.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734078

TRANSJÁ � ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO
DE ENCOMENDAS, L.DA

Sede: Avenida de Ceuta, Urbanização A Nora,
lote 4, 2.º, L, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4720/
20000921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20000921.

Certifico que entre Gustavo Manuel Pereira Ribeiro, solteiro,
maior, e Rui Manuel Pereira de Azevedo, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSJÁ � Entrega e Dis-
tribuição de Encomendas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ceuta, Urba-
nização A Nora, lote 4, 2.º, L, freguesia da Quarteira, concelho
de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no serviço de estafetas, en-
trega e distribuição de encomendas e mercadorias.

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 duas quotas: uma no valor de 3750 euros, pertencente
ao sócio Gustavo Manuel Pereira Ribeiro, e outra no valor de
1250 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Pereira Azevedo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante de duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
trato de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio
Gustavo Manuel Pereira Ribeiro, que, desde já, fica nomeado
gerente.

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 par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734060

ISIDORO CORREIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Abelheira, vivenda Pinheiro Manso, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4722/
20000921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20000921.

Certifico que entre Paulo Jorge Gaspar Correia, solteiro, mai-
or, e Isidoro Manuel Vicente Correia, casado com Clarinda Maria
Tomé Gaspar na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Isidoro Correia � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua da Abelheira, viven-
da Pinheiro Manso, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4000 eu-
ros, pertencente ao sócio Isidoro Manuel Vicente Correia, e ou-

tra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Paulo
Jorge Gaspar Correia.

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

ARTIGO 4.º

Poderão ainda os sócios fazer os suprimentos de que a socie-
dade necessite, nos termos e condições a definir em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões de quotas, total ou parcialmente, são livres entre
cônjuges, ascendentes e descendentes, ou entre sócios, carecendo nos
restantes casos do consentimento da sociedade, a quem fica reserva-
do o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios em se-
gundo lugar.

2 � No caso de transmissão por morte, os titulares escolhe-
rão de entre si, um que passará a representá-los no seio da so-
ciedade.

3 � A sociedade fica autorizada a amortizar qualquer quota
sempre que:

a) For cedida sem que se cumpra o disposto no n.º 1 deste
artigo;

b) For penhorada;
c) Se verifique exoneração de algum sócio, devendo, neste caso,

a amortização da quota ter lugar nos 30 dias posteriores ao rece-
bimento da declaração de exoneração;

d) Se verifique exclusão judicial de algum dos sócios, deven-
do, neste caso, a amortização ter lugar nos 30 dias posteriores ao
trânsito em julgado da respectiva sentença.

4 � O valor das quotas, nos casos referidos nas alíneas b) a
d) será determinado nos termos do disposto no artigo 1021.º do
Código Civil, com referência ao momento da deliberação.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo de ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

§ 2.º Fica expressamente interdito aos gerentes, obrigar a so-
ciedade em fianças, abonações, letras de favor ou em quaisquer
actos ou compromissos de responsabilidade alheia a que a socie-
dade seja estranha.

§ 3.º A sociedade pode constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sal-
vo se a lei exigir outras formalidades, devendo incluir sempre a
ordem de trabalhos.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11678097

BIJUGARVE � COMÉRCIO DE BIJUTARIA, L.DA

Sede: Avenida do Infante Sagres, 143, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4723/
20000921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20000921.

Certifico que entre Rui Manuel Coelho Correia Soares e mu-
lher, Graça Maria Brandão Serra Campos Soares, casados na se-
paração de bens; João Luís Coelho Correia Soares e mulher, Cláu-
dia do Rosário Jacinto de Deus Soares, casados na separação de
bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIJUGARVE � Comércio de
Bijutaria, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Infante Sagres,
143, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, distribuição e
comercialização de artigos de decoração, vestuário, acessórios de
moda e afins e bijutaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros (correspondentes a
4 009 640$), integralmente realizado em dinheiro e corresponde
à soma de quatro quotas: duas iguais no valor de 5500 euros, per-
tencentes cada uma a cada um dos sócios Rui Manuel Coelho
Correia Soares e João Luís Coelho Correia Soares, e outras duas
iguais no valor de 4500 euros, pertencentes cada uma a cada uma
das sócias Graça Maria Brandão Serra Campos Soares e Cláudia
do Rosário Jacinto de Deus Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de três vezes o capital so-
cial.

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, em todos os 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

ou as obrigações sociais decorrentes de deliberações de assem-
bleia geral;

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11678089

CARMO & BORGES, L.DA

Sede: Rua da Mónica, 64, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1027/
820805; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; nú-
meros e data das apresentações: 42 e 45/20000907.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Carmo & Borges, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Mónica, 64, cidade e freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.

Mais certifico que Franclim Vairinhos do Carmo renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Agosto de 2000.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11673974

BOLIGEST, CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Professor José Jorge Rodrigues, 18,
Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1513/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501727930; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 28/20000904.

Certifico que foi aditado o § único ao artigo 1.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

1.º

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681993

MIG � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 15, 2.º, frente,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2685/
920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502708212; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e datas das apresentações: 86/990430 e 40/
20000907.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, e alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato da so-
ciedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIG � Empresa de Traba-
lho Temporário, L.da, tem a sua sede na Rua de Afonso de Albu-
querque, 15, 2.º, frente, na cidade de Loulé, freguesia de São
Clemente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de traba-
lhadores para utilização de terceiros utilizadores, formação, se-
lecção e colocação de pessoal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio Manuel Inácio Guerreiro e Teresa Maria Nu-
nes Madeira Guerreiro.
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Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
1998.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681985

ORGAMAIS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Vale Formoso, Urbanização Marcos e Marcos,
lote 15, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3747/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503834467; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/20000912.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
2 004 820$, e alterado o artigo 5.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, integralmente realiza-
do em dinheiro, dividido em duas quotas: uma no valor de
7500 euros, pertencente à sócia Orgalgarve � Contabilidade e
Gestão de Empresas, S. A., e outra no valor de 2500 euros, per-
tencente ao sócio Vítor Manuel Lopes da Cunha.

2 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigi-
das aos sócios prestações suplementares de capital, não podendo
o seu montante ser superior a 20 vezes o capital social e sendo
os sócios obrigados ao seu pagamento na proporção das respec-
tivas quotas.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681977

A. DIAS & J. PALMA, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta do Romão, lote AM6, 2.º, D,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4215/
990125; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; nú-
meros e data das apresentações: 28 e 29/20000913.

Certifico que Josélia Vaz Fidalgo Pinto de Sousa foi nomeada
gerente da sociedade em epígrafe, e que Abílio Ribeiro Dias re-
nunciou ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 13 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681969

CAVACO DIAS & FERNANDEZ, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Edifício Cortes Reais,
loja 9, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3952/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504040936; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/20000915.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cavaco Dias & Fernandez, L.da, tem
a sua sede na Rua de Vasco da Gama, Edifício Cortes Reais, loja
9, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de decoração,
mobiliário e vestuário. Compra e venda de bens em segunda mão
e antiguidades, bem como comércio de utilidades domésticas.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11681950

TOPCHARME � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, Edifício Albuquerque,
loja B, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4725/
20000927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20000927.

Certifico que entre Abel Augusto Lopes Rodrigues, casado com
Maria Natália Oliveira Rodrigues Lopes na comunhão de adqui-
ridos, e Cátia Ferreira Mendes, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOPCHARME � Malhas e
Confecções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Afonso de Albu-
querque, Edifício Albuquerque, loja B, na cidade e concelho de
Loulé, freguesia de São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e aces-
sórios, têxteis, malhas e confecções, bem como a sua representa-
ção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$), encontra-se integralmente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Cátia Ferreira Men-
des.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for
incluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734051

RELY � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Cabine, 13, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4718/
20000915; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20000915.

Certifico que Délio Miguel Gonçalves dos Santos, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RELY � Mediação Imobili-
ária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cabine, 13, na
cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734035

GOLDENHOUSE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vale Formoso, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4721/
20000921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20000921.

Certifico que Natália Dias Rodrigues, solteira, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLDENHOUSE � Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale Formoso, fre-
guesia de São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária. Construção
civil, gestão e administração de imóveis, exploração de empre-
endimentos turísticos e hoteleiros, promoção imobiliária, presta-
ção de serviços a empresas de rent-a-car e de espectáculos; ser-
viços de publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à
sócia única ou a não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aquele 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 complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734345

BELEZA & CATARINO, L.DA

Sede: Avenida do Infante de Sagres,
sem número de polícia, rés-do-chão, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 459/
761227; identificação de pessoa colectiva n.º 500591210; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 21, 25 e 27/20000921.

Certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para
1 002 410$, e alterados os artigos 3.º, n.º 1, e n.os 1 e 3 do ar-
tigo 4.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Avelino Rocha Teixeira, e outra no valor
de 500 euros pertencente ao sócio Nuno da Rocha Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Avelino
Rocha Teixeira, que se confirma na gerência.

3 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assi-
natura de um gerente.

Mais certifico que Virgolino Martins Café e Maria Helena Mar-
tins Coelho Viola Romão, renunciaram ao cargo de gerente da so-
ciedade em epígrafe.

Data: 31 de Julho de 2000.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734043
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BAILASONS � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 2, 2.º, A,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3740/
970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503802409; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20000920.

Certifico que José Manuel Ramos do Nascimento renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 19 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734027

VARIASONS � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3536/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503585416; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20000920.

Certifico que José Manuel Ramos do Nascimento renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 19 de Setembro de 2000.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11673990

UNIÃO DE TRANSPORTES DO FREIXO, L.DA

Sede: Freixo Seco, Salir

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4678/
20000721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20000721.

Certifico que entre Joaquim António Guerreiro e mulher, Ma-
ria de Lurdes Martins Cavaco Guerreiro, casados na comunhão
de adquiridos; Maurícia Cavaco Guerreiro, solteira, maior, e
Letícia Maria Cavaco Guerreiro, casada com Ramiro Guerreiro
Coelho na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma União de Transportes do Frei-
xo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Freixo Seco, fre-
guesia de Salir, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes nacionais e in-
ternacionais de mercadorias. Aterros, desaterros e terraplanagens.
Prestação de serviços agrícolas e florestais. Construção de obras
públicas e civis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (correspondentes a
10 024 100$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor de 35 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Joaquim António Guerreiro, e três iguais
no valor de 5000 euros cada, pertencentes cada uma a cada uma
das sócias Maurícia Cavaco Guerreiro, Maria de Lurdes Martins
Cavaco Guerreiro e Letícia Maria Cavaco Guerreiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
Maurícia Cavaco Guerreiro, que tem a capacidade profissional e
Joaquim António Guerreiro, que, desde já, ficam nomeados ge-
rentes.

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 par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do 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 o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11682175

ALCHABE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 26, 1.º, esquerdo,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4712/
20000904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20000904.

Certifico que entre Emídio Paulo Mestre do Carmo Chagas, ca-
sado com Maria Cristina dos Santos Lopes de Brito Chagas na
comunhão de adquiridos; João Pedro Faria Belo Jorge, solteiro,
maior, e Manuel António de Almeida, casado com Maria Luísa
Pires Fernandes de Almeida na comunhão geral, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALCHABE � Promoção Imo-
biliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril,
26, 1.º, esquerdo, freguesia de São Clemente, cidade e concelho
de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de prédi-
os e revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil e ur-
banizações; exploração de empreendimentos turísticos-hoteleiros
e similares de hotelaria; gestão e investimentos imobiliários; pro-
moção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (correspondentes a
10 024 100$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de três quotas: duas iguais no valor de
12 500 euros cada, pertencentes cada uma a cada um dos sócios
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Emídio Paulo Mestre do Carmo Chagas e João Pedro Faria Belo Jorge,
e outra no valor de 25 000 euros, pertencente ao sócio Manuel
António de Almeida.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 10 vezes o valor do montante
da quota de cada um dos sócios.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

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, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a assinatura do gerente Manuel António de Al-
meida.

Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qual-
quer gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734159

JOÃO RAMIRES � CLIMATIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 121, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4713/
20000904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20000904.

Certifico que entre João Manuel Guerreiro Ramires, solteiro,
maior, e José Milheiro Ramires, casado com Perpétua Maria
Guerreiro Ramires na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Ramires �
Climatizações e Equipamentos Hoteleiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Du-
arte Pacheco, 121, na vila e freguesia de Almancil, concelho de
Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho, manu-
tenção e reparação de equipamentos de climatização e equipamen-
tos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4750 euros, per-
tencente ao sócio João Manuel Guerreiro Ramires, e outra no
valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio José Milheiro
Ramires.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Guer-
reiro Ramires.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734140

ACTICONSULT � CONSULTADORIA E PROJECTOS
ECONÓMICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Caminho do Galeão, lote 58 B, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4710/
20000831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20000831.

Certifico que Hélio Ponciano Pereira Barros, divorciado, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACTICONSULT � Consul-
tadoria e Projectos Económicos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Caminho do Galeão, lote
58 B, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de consultado-
ria, estudos e projectos económico-financeiros, engenharia, arqui-
tectura e gestão de activos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica 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 complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734132

GUARDA

AGUIAR DA BEIRA

RODRIGUES ASSUNÇÃO, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 120/001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505183034;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001002.

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro último, exarada
a fI. 58 do livro de escrituras diversas n.º 17-C do Cartório No-
tarial de Aguiar da Beira, foi constituída por António Francisco
Rodrigues de Assunção, casado com Zulmira Nunes Silva Assun-
ção na comunhão de adquiridos, a sociedade com a firma em
epígrafe, que se regerá pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues Assunção, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Bairro de São Pedro, 78, fregue-
sia e concelho de Aguiar da Beira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como poderá a sociedade criar sucursais, filiais ou
outras formas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, a que corresponde o contravalor em escudos de
10 000 042$, sendo constituído por uma única quota, pertença de
António Francisco Rodrigues de Assunção.

ARTIGO 4.º

1 � Fica desde já nomeado gerente o referido sócio.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O gerente ficou desde logo autorizado a levantar o capital so-
cial para fazer face às despesas com a constituição da sociedade,

seu registo e aquisição de bens e equipamentos necessários ao objecto
social.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Conservadora, em substituição, (As-
sinatura ilegível.) 12224316

SABUGAL

TELECÔA � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 282; ins-
crição n.º 1, número e data da apresentação: 2/06092000.

Certifico que Carlos Alberto Amaral Dias, casado com Alexan-
drina Goretti Fernandes Martins Dias na comunhão de adquiri-
dos, constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Telecôa � Comércio de Teleco-
municações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Tílias,
6, apartado 71, na freguesia e concelho do Sabugal.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos e servi-
ços de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, representado por uma
quota desse valor nominal, pertencente ao sócio Carlos Alberto
Amaral Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade será exercida por
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Carlos Alberto
Amaral Dias.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um geren-
te.

4 � A gerência poderá ou não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento es-
crito da sociedade.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a proceder ao levantamento
do capital depositado na conta aberta em nome da sociedade, no
Banco Espírito Santo, S. A., agência do Sabugal, tendo em vista
a satisfação das necessidades imediatas daquela, designadamente
de instalação e aquisição do equipamento necessário ao início da
sua actividade.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Céu Varandas Canelo Simões Martins. 10467122

SEIA

MATIAS, PAIS, LEMOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 368/
92071; identificação de pessoa colectiva n.º 502792060.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
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ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826166

SEIMOTO � COMÉRCIO DE MOTOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 210/
861124; identificação de pessoa colectiva n.º 501742948.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826310

PREDISEIA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 617/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504184598.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 10636560

ANTÓNIO MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 641/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504468162.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 10636579

AGROVERDE � AGRO-PECUÁRIA
DA QUINTA REGADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 278/
890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502189894.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826395

PANIFICADORA DE PARANHOS DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 643/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504325507.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-

ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813676

SOCIEDADE AGRÍCOLA MOINHEIRA DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 540/
961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503749443.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813773

HENRIQUES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 63/
680601; identificação de pessoa colectiva n.º 500360910.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826360

TELA MÁGICA � IMPRESSÃO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 592/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504921150.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813382

SOCIEDADE TÊXTIL MANUEL CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 62/
680325; identificação de pessoa colectiva n.º 500268991.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813439

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SANGIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 225/
870101; identificação de pessoa colectiva n.º 501478558.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826174
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NOLIMITE � COMÉRCIO E ALUGUER
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 440/
940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503217557.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826328

CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 166/
820120; identificação de pessoa colectiva n.º 501225936.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826344

LAGOA AZUL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 303/
900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502393670.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813749

M. P. L. � EMPRESA DE MALHAS PINTO LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 238/
880119; identificação de pessoa colectiva n.º 501921338.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826352

MACOESTRELA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DA SERRA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 242/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501840154.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813650

CRISTÓVÃO & CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 69/
681026; identificação de pessoa colectiva n.º 500517126.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813331

VENTURA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 516/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503652130.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826301

TV SEIA � REPARAÇÕES E COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 424/
940204; identificação de pessoa colectiva n.º 503140546.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13826298

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA ESTALAJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 545/
961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503759392.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 1999 relativa à sociedade em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 13813951

PEDRO GASPAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
REGIONAIS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 4/960322;
identificação de pessoa colectiva n.º 810693283; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/21012000.

Certifico que sobre a sociedade comercial em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração do acto constitutivo.
Montante do reforço: 8 900 000$, em dinheiro.
Artigo alterado: 3.º
Capital após o reforço: 10 900 000$.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Go-
mes Vieira. 10637850
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

RIBEIRA DA TEJA � PRODUÇÃO DE ENERGIA
ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 122/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504609637;
data do depósito: 03102000.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante, Jorge Manuel Mexedo
Ferreira. 05637198

LEIRIA
ALCOBAÇA

 VERTIGEM � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2620;
identificação de pessoa colectiva n.º 504234560; data: 22092000.

Certifico que os documentos das contas referentes ao exercí-
cio do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respec-
tiva sociedade.

Conferi e está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12576559

BENEDOMUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2794;
identificação de pessoa colectiva n.º 504639463; data: 02102000.

Certifico que os documentos das contas referentes ao exercí-
cio do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respec-
tiva sociedade.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579912

FIRMINVESTE � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2593;
identificação de pessoa colectiva n.º 504168649; data: 22092000.

Certifico que os documentos das contas referentes ao exercí-
cio do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respec-
tiva sociedade.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579548

GARCIA E FALÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 500713944; data: 22092000.

Certifico que os documentos das contas referentes ao exercí-
cio do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respec-
tiva sociedade.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579653

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

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 504234005; data: 22092000.

Certifico que os documentos das contas referentes ao exercí-
cio do ano de 1999 encontram-se depositados na pasta da respec-
tiva sociedade.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 12579564

ANSIÃO

TRANSPORTES MARLICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 512/
971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504005014; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
000928.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2, cessou as funções de gerente José
Santos, por renúncia, em 13 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 6857256

BATALHA

F. S. P. � MOLDES RECUPERADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 675/
981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504261053; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamentos n.os 3 e 5 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: Of. 21, Of. 22, Of. 23 e
Of. 24/000922.

Certifico que Luís Louro de Sousa, Susana Cristina Monteiro
Louro de Sousa Pereira e Mafalda Cristina Monteiro Louro de
Sousa cessaram funções de gerência na sociedade em epígrafe,
por renúncia, ocorrida em 17 de Julho de 2000.

Certifico ainda que o contrato foi parcialmente alterado.
O artigo 3.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e representa-se por duas quotas iguais, do valor no-
minal de 1 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Luís Miguel de Oliveira Fernandes e Susana Luísa de Oliveira
Fernandes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14601680

DOM PINHO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 329/
920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502837292; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/000921.

Certifico que foi efectuado o registo da nomeação dos mem-
bros do conselho de administração e da fiscalização para o qua-
driénio de a 2000-2003.

Conselho da administração: Carlos Fernando Oliveira Ferreira
Raposo, casado, presidente, e Rui Joaquim Amado Monteiro dos
Santos, divorciado, e Mercês Amado Monteiro dos Santos, casa-
da, vogais.

Fiscal único, Joaquim Oliveira de Jesus, casado, revisor oficial
de contas, e José Vieira dos Reis, casado, em representação de
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Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, como fiscal suplente.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Go-
mes Sousa. 14601664

E. S. P. � MOLDES RECUPERADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 675/
981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504261053; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 25/000922.

Certifico que Luís Miguel de Oliveira Fernandes e Susana
Luísa de Oliveira Fernandes foram nomeados gerentes da socie-
dade em epígrafe em 18 de Julho de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14601672

MARINHA GRANDE

BREDA, RODRIGUES E LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1954; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000922.

Certifico que entre Fernando José dos Santos Rodrigues Breda,
solteiro, maior, Rua das Portas Verdes, 26, Marinha Grande,
Maria Helena Gonçalves Mendes Rodrigues, casada com Manu-
el Armando dos Santos Rodrigues na comunhão geral, Rua da
Palha, 19, Santa Maria, Torres Novas, e João Pedro Borges Lou-
renço, divorciado, Rua do Marquês de Rio Maior, 47, 2.º, C,
Alhandra, Vila Franca de Xira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação social de Breda, Rodrigues
e Lourenço, L.da, e tem a sua sede social no Largo de Ilídio de
Carvalho, 7, 1.º, freguesia e concelho da Marinha Grande.

§ único. A gerência poderá transferir a sede da sociedade para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e, bem assim, criar ou encerrar agências, delegações,
filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação soci-
al, sem para isso ser necessária deliberação prévia da assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste em:
a) Prestação de serviços de consultoria comercial, não jurídi-

ca, financeira e de investimentos que não sejam de competência
exclusiva de profissões reguladas por lei, bem como prestação de
outros serviços conexos remunerados a terceiros, representação de
empresas e de produtos nacionais e estrangeiros;

b) Comercialização de bens de consumo ou equipamentos e res-
pectivos acessórios, incluindo importação e exportação dos mes-
mos, bem como prestação dos inerentes serviços de assistência
técnica;

c) Recrutamento e selecção;
d) Formação profissional;
e) Prestação de serviços de saúde, higiene e segurança no tra-

balho.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 7500 euros e corresponde à soma de três quotas, perten-
centes a cada um dos sócios e assim representado:

a) Fernando José dos Santos Rodrigues Breda, detentor de uma
quota no valor nominal de 2500 euros;

b) Maria Helena Gonçalves Mendes Rodrigues, detentora de
uma quota no valor nominal de 2500 euros;

c) João Pedro Borges Lourenço, detentor de uma quota no valor
nominal de 2500 euros.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante do capital por si subscrito, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma da restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos, segundo o regime que for fixado em as-
sembleia geral, a qual deverá também fixar o prazo de reembol-
so e as condições de remuneração dos mesmos.

ARTIGO 4.º

Concorrência

1 � Sem prejuízo das disposições legais em vigor, os sócios
e ou gerentes que exerçam, por si ou interposta pessoa, qualquer
actividade abrangida no objecto social ou concorrente com o da
sociedade fica obrigado a notificar a mesma de tal actividade, por
carta registada, com aviso de recepção.

2 � A violação do disposto no número anterior obriga o só-
cio e ou gerente a indemnizar a sociedade e os restantes sócios
pelos danos e prejuízos sofridos.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é exercida pelos gerentes elei-
tos ou designados em assembleia geral, ou nomeados no contra-
to de sociedade, que poderão ser ou não sócios.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios constituin-
tes da sociedade, João Pedro Borges Lourenço e Fernando José
dos Santos Rodrigues.

3 � É necessária a intervenção de dois gerentes para obrigar
a sociedade em todos os actos e contratos sociais. Nos actos de
mero expediente, é suficiente a assinatura de qualquer deles.

4 � A gerência será exercida, com ou sem remuneração, con-
forme a assembleia geral deliberar.

5 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos e através de procuração que especificará os negócios para os
quais a delegação é atribuída, bem como delegar nalgum ou nal-
guns deles competência para determinados negócios ou espécie de
negócio.

6 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em ou con-
tratos actos alheios aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, fianças, livranças, letras de favor e responsabilidades se-
melhantes, o que, a acontecer, será da responsabilidade única e
pessoal do interveniente, que ainda ficará obrigado a indemnizar
a sociedade por qualquer prejuízo que, com isso, lhe cause.

ARTIGO 6.º

Cessão de quota

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos à sociedade depende do

consentimento da sociedade, aprovado em assembleia geral.
3 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, individual-

mente e em segundo, têm direito de preferência na aquisição de
quotas a alienar a estranhos à sociedade.

4 � O direito de preferência deverá ser oferecido à sociedade
e individualmente a cada sócio por meio de carta registada com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

5 � O preço ou valor da cessão, na falta de acordo, será o que
resultar de um balanço especial realizado para o efeito.

6 � A cessão de quotas a qualquer título em caso algum exo-
nera o seu titular de obrigações ou garantias pessoais ou reais
assumidas perante a sociedade ou terceiros, salvo acordo em con-
trário.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio, judicialmente declarada e

não suspensa;
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c) Se a mesma for arrestada, penhorada ou, de algum modo, en-
volvida em qualquer processo judicial onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

d) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente
violadores das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos
dos interesses sociais;

e) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no ar-
tigo 6.º

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito, à
ordem de quem direito, na Caixa Geral de Depósitos, do valor da
quota, que será o do último balanço aprovado, notificado ao in-
teressado, por carta registada, com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

Dos lucros

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as percentagens
legais, serão distribuídos pelos sócios na proporção das respecti-
vas quotas, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Sucessão e representação

Em caso de morte, interdição ou inabilitação do sócio, a so-
ciedade continuará com os herdeiros do falecido ou o represen-
tante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher, entre
si, um que a todos represente na sociedade enquanto a quota es-
tiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta re-
gistada, com aviso de recepção, dirigida ao sócios com a antece-
dência mínima de 15 dias, dela devendo constar a ordem de tra-
balhos, salvo se a lei exigir outras formalidades.

ARTIGO 11.º

Foro

Para dirimir todos os litígios que oponham a sociedade aos
sócios e entre estes, seus herdeiros ou representantes legais, quer
emergentes do contrato social, quer resultantes do exercício de
quaisquer direitos sociais, será competente o tribunal da Marinha
Grande, foro que é convencionado com expressa renúncia a qual-
quer outro.

ARTIGO 12.º

Final e transitório

1 � A gerência da sociedade fica desde já autorizada a efec-
tuar o levantamento do capital social depositado em instituição
bancária, após a celebração da escritura pública de constituição,
e a afectá-lo ao giro comercial, nomeadamente despesas de es-
critura constitutiva, publicações e registos, aquisição de viaturas
e equipamento necessário à sua instalação e actividade.

2 � Os gerentes da sociedade ficam autorizados desde já, nos
termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, a praticarem ime-
diatamente em nome da sociedade quaisquer actos ou contratos ou
promessas de contrato relativo às actividades que constituem o
objecto social desta e ainda celebrar quaisquer contratos ou pro-
messas de contratos de arrendamento comercial, contratos ou
contratos-promessa de compra e venda de bens móveis ou imóveis,
incluindo veículos automóveis e contratos ou promessas de contrato
de trabalho.

Conferido, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11226005

RABOURDIN PORTUGAL � MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 502163640; data da apresentação:
06092000.

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

Conferido, está conforme.

6 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225149

CARLOS MANUEL CARVALHO PEREIRA MARQUES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1956; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000926.

Certifico que Carlos Manuel Carvalho Pereira Marques, casa-
do com Esmeralda Isabel Ferreira Teixeira Marques na comunhão
de adquiridos, Praça de Afonso Lopes Vieira, lote 17, fracção C,
São Pedro de Moel, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Carlos Manuel Carva-
lho Pereira Marques, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
social na Praça de Afonso Lopes Vieira, lote 17, fracção C, São
Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste no exercício da actividade de medicina den-
tária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à seguinte quota: Carlos Manuel Carva-
lho Pereira Marques, uma quota de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da Sociedade será exer-
cida pela gerência composta de dois ou mais membros, que po-
derão ser o único sócio ou estranhos, eleitos em assembleia ge-
ral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes o sócio Carlos Ma-
nuel Carvalho Pereira Marques e Esmeralda Isabel Ferreira Tei-
xeira Marques.

3 � a) Os gerentes são dispensados de caução e serão ou não
remunerados, conforme for deliberado em assembleia geral.

b) São permitidas prestações suplementares de capital.
4 � Para obrigar validamente a Sociedade é necessária a as-

sinatura de um gerente ou pela assinatura de um procurador ou
mandatário.

5 � À gerência é permitido dar ou tomar imóveis de arrenda-
mento, dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos, de-
sistir ou transigir em juízo.

6 � A gerência não poderá obrigar a Sociedade em actos alhei-
os aos negócios sociais, nomeadamente abonações, fianças e le-
tras de favor.

ARTIGO 5.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for delibe-
rada em assembleia geral, depois de operadas as deduções legais
ou convencionais.

ARTIGO 6.º

Transitório

A Sociedade fica, desde já, autorizada a proceder ao levanta-
mento imediato do capital social depositado no Banco Totta &
Açores, agência de Leiria, para fazer face às despesas com a
constituição, publicações, registo e aquisição de bens de equipa-
mento, isto em atenção ao disposto no artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais.

Conferido, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225947
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PROTOESFERA � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1280; identificação de pessoa colectiva n.º 503111619; data da
apresentação: 06092000.

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

Conferido, está conforme.

6 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225157

ÓPTICA MARINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1955; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000925.

Certifico que entre João Pedro Lopes de Almeida Fernandes,
casado com Maria Susana de Oliveira Fonseca Nogueira na co-
munhão de adquiridos, Urbanização Vale da Cabrita, lote 36, 4.º,
direito, Leiria, e Lígia Maria Lopes Mendes, solteira, maior,
Urbanização Primavera, lote 9, Rua Dois, Marinha Grande, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Óptica Marinhense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João Pereira Ve-
nâncio, 271, rés-do-chão, freguesia, concelho e cidade da Mari-
nha Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material ópti-
co.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
4500 euros, pertencente ao sócio João Pedro Lopes de Almeida
Fernandes, e uma de 500 euros, pertencente à sócia Lígia Maria
Lopes Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio João Pedro Lopes de Almeida Fernan-
des.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

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

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

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

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

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros. 3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal
imperativa, a contrapartida da amortização será o valor que re-
sultar do último balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fi-
xadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital so-
cial depositado, a fim de custear as despesas de constituição e re-
gisto da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis,
designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo
com recurso a crédito bancário, por contratos leasing e ALD, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225998

MEDIMORISA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1829; identificação de pessoa colectiva n.º 504678795; data da
apresentação: 13092000.

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

Conferido, está conforme.

29 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225645

LUÍS MIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1952; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20000918.
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Certifico que Luís Manuel Pacheco Simões Mira, solteiro, maior,
Rua do General Joffre, 9, Nazaré, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Mira, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, 64, freguesia, concelho
e cidade da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio, Luís Manuel
Pacheco Simões Mira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Luís Manuel
Pacheco Simões Mira, 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 con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis necessári-
os à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, e a levantar o capital social depositado, a fim de cus-
tear as despesas de constituição e registo de sociedade, a aquisi-
ção de equipamento e instalação da sede social, despesas estas que
a sociedade assume logo que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225815

IBEROALPLA PORTUGAL � EMBALAGENS PLÁSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 503297208; data da
apresentação: 09082000.

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

Conferido, está conforme.

9 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11224134

PORTO DE MÓS

CONSTRUÇÕES DO LIVRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1147/950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503430269;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20000929.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado o contrato de sociedade, ficando o artigo 5.º, n.º 3, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

...................................................................................................
3 � Para obrigar validamente a sociedade são sempre neces-

sárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo obrigada
a assinatura do gerente Nuno Miguel dos Santos Martins, titular
de capacidade profissional, que coloca ao serviço da firma.

Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer gerente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar
Oliveira e Silva. 11967420

ADRIANO FINO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1091/940708; identificação de pessoa colectiva n.º 503234583;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20001002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi au-
mentado o capital de 1 000 000$ para 50 000 euros, tendo, em
consequência, o contrato de sociedade sido alterado, ficando o
artigo 3.º com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 26 000 euros, do sócio Adriano
José Cipriano Fino, e duas do valor nominal de 12 000 euros, uma
de cada um dos sócios Marta Inês Alves Fino e João José Alves
Fino.

Assim o disseram e outorgaram.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar
Oliveira e Silva. 11967439

LISBOA
ALENQUER

RAMOS & RODRIGUES, L.DA

(anteriormente RAMOS & FRUTUOSO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1362/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 501317163; inscri-
ção n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 10, 13 e 14/000926.

Certifico que foi registada alteração parcial do contrato, tradu-
zida na nova redacção do artigo 1.º, que fica sendo a seguinte:
que a sociedade fica tendo a sede na Praceta de Pedro Álvares
Cabral, lote 5, 8.º, direito, vila e freguesia do Carregado, conce-
lho de Alenquer.

Foi ainda registada a funções de gerente por parte do ex-sócio
Manuel Domingos Pires Frutuoso, por renúncia, em 27 de Mar-
ço de 2000.

Foi também registada a alteração parcial do contrato traduzida
na nova redacção dos artigos: 1.º, 3.º e 4.º, que fica sendo a se-
guinte:

Que a sociedade fica tendo a sede na Rua de Fernando
Pessoa, Casal do Sarra, vila e freguesia do Carregado, concelho
de Alenquer.
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O capital de 50 000 000$, realizado em dinheiro, representado
pelas seguintes quotas dos sócios: uma de 40 000 000$, do sócio
Amadeu Adérito Ramos, casado com Maria Margarida Rodrigues
Delgado Ramos na comunhão de adquiridos, quota esta resultan-
te da unificação das de 25 000 000$ e 15 000 000$, ambas de sua
titularidade, e uma de 10 000 000$, da identificada sócia Maria
Margarida Rodrigues Delgado Ramos.

A gerência fica a cargo de ambos os sócios, das quais a sócia
senhora.

Em 27 de Março de 2000 fica designada gerente.
Como forma de se considerar obrigada é suficiente a assinatu-

ra de um gerente.

Conferida, está conforme.

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

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 12183210

QUINTA DE S. MIGUEL DA CORUJEIRA � TURISMO
RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1595/
000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504872117 (provisó-
rio); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000801.

Certifico que em 19 de Junho de 2000 entre Joaquina Maria
Seara Marques Cadete, casada com Douglas Ernest Philimore na
separação de bens, Tiago Marques Cadete Philimore, solteiro, e
Diogo Marques Cadete Philimore, solteiro, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Quinta de S. Mi-
guel da Corujeira � Turismo Rural, L.da, com sede na Quinta de
São Miguel da Corujeira, Estrada Principal, lugar da Corujeira,
freguesia de Aldeia Galega da Merceana, concelho de Alenquer.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a exploração de empreendimentos tu-
rísticos, nomeadamente turismo rural e organização de eventos,
qualquer que seja a sua natureza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado e subscrito em dinheiro, e corresponde às quotas dos
sócios, que são as seguintes: Joaquina Maria Seara Marques Ca-
dete, uma quota do valor nominal de 4500 euros; Tiago Marques
Cadete Philimore, uma quota do valor nominal de 250 euros, e
Diogo Marques Cadete Philimore, uma quota do valor nominal
de 250 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo da sócia Joaquina Maria Seara Marques Cadete, desde já
nomeada gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente em to-
dos os actos e contratos.

ARTIGO 6.º

É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
cauções, letras de favor, fianças, avales e actos de responsabili-
dade semelhante.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital por
deliberação unânime da assembleia geral e até ao montante cor-
respondente a 50 vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma venha a carecer, ficando as condições de realização dos
suprimentos dependentes do que vier a ser decidido em assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, mas a
cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, com a indicação da ordem de trabalhos, salvo os casos
em que a lei exija outras formalidades.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 12182907

GASNUNOS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 816/
921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502878355; data da
entrega dos documentos: 000824.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378573

CARPINTARIA MECÂNICA PROGRESSO
DO CARREGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 76/
600204; identificação de pessoa colectiva n.º 500055572; data da
entrega dos documentos: 000717.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378220

NUNO CORREIA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 586/
890707; identificação de pessoa colectiva n.º 502185961; data da
entrega dos documentos: 000726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378840

VIVER E LAZER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1235/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503977055; data da
entrega dos documentos: 000726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378867



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 249 � 27 de Outubro de 200022 898-(30)

CORDILHEIRA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1071/
951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503528285; data da
entrega dos documentos: 000720.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 09185860

GOMES & LEONARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 354/
820713; identificação de pessoa colectiva n.º 501303642; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378077

FRISSUL � TRANSPORTES FRIGORÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1002/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 501799974; data da
entrega dos documentos: 000726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378832

UTILIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1252/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 503671231; data da
entrega dos documentos: 000726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378824

REFREMEC � EMPRESA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO
E METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 288/
790327; identificação de pessoa colectiva n.º 500711100; data da
entrega dos documentos: 000725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11378638

SUGAPACK � EMPACOTAMENTO AÇÚCARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 984/
941011; identificação de pessoa colectiva n.º 500700320; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11399619

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ARCHINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 68/
560503; identificação de pessoa colectiva n.º 501290389; data da
entrega dos documentos: 000728.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379120

METALOMARÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 552/
890104; identificação de pessoa colectiva n.º 502085290; data da
entrega dos documentos: 000725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378646

CENTRO � ÓPTICO DE ALENQUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1174/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503423505; data da
entrega dos documentos: 000728.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378182

CARGOSÉRGIO � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1062/
951004; identificação de pessoa colectiva n.º 503500380; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 9185097

VELOSO & HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 80/
600419; identificação de pessoa colectiva n.º 500296383; data da
entrega dos documentos: 000712.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378115
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QUINTA DA CARNOTA � INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 585/
890705; identificação de pessoa colectiva n.º 502184434; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Luz Araújo Pereira de Oliveira. 11380241

COOPERATIVA ANTENA
RÁDIO VOZ DE ALENQUER, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 487/
870611; identificação de pessoa colectiva n.º 501840796; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/000726.

Certifico que foi registada a designação de direcção, por deli-
beração de 27 de Dezembro de 1999, para o triénio de 2000-2002:

Como presidente: José Manuel Inácio, casado;
Como vice-presidente, Dr.ª Maria Ludovina Simões Firmino

Coelho, divorciada;
Como secretária, Maria de Fátima Freixo Gama, solteira;
Como tesoureiro, Manuel Severino dos Reis, casado;
Como vogais: Joaquim Alfredo Pestana Honrado, casado, Nuno

Gonçalo Cruz Inácio, solteiro, Rui Armando Silva Seabra, casa-
do, Fernando Pinto de Silva, casado, e José Carlos da Silva Melo
Rodrigues, solteiro.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12183113

CLÍNICA LONGA VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1441/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504760629; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000728.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a
Rua de D. Pedro V, 35, loja, vila e freguesia do Carregado, con-
celho de Alenquer.

Conferida, está conforme.

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

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 12183040

ALENVAI � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1491/991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504774883;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/000704.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente
por parte de Maria de Fátima da Cunha Gomes Silva, ou Maria
de Fátima da Cunha Gomes, por renúncia, com efeitos reporta-
dos a 3 de Julho de 2000.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Cris-
tina Morais Garcia. 11379111

QUINTA DA MOITA � SOCIEDADE
DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 950/
940513; identificação de pessoa colectiva n.º 502210230; data da
entrega dos documentos: 000717.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Marques Bacelar Inês David. 113778166

VINIQUER � SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS
DE ALENQUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 798/
920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502844124; data da
entrega dos documentos: 000821.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Marques Bacelar Inês David. 09185887

PARQUETEX � SOCIEDADE DE MADEIRAS
E PARQUET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 387/
830421; identificação de pessoa colectiva n.º 500851603; data da
entrega dos documentos: 000712.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Marques Bacelar Inês David. 11380292

ALUMIQUER � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE ALUMÍNIOS, VIDROS, ESTORES E MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1360/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504244582; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Marques Bacelar Inês David. 09885089

TRAZILEVA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1201/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503874175; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Marques Bacelar Inês David. 11388137



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 249 � 27 de Outubro de 200022 898-(32)

ALVESTRANS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1190/
970317; identificação de pessoa colectiva n.º 503837920; data da
entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 09185046

QUERVENDA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 578/
890522; identificação de pessoa colectiva n.º 502163097; data da
entrega dos documentos: 000725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378816

RELTRÓNICA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1018/
950418; identificação de pessoa colectiva n.º 500821259; data da
entrega dos documentos: 000817.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11380276

FRISSUL � ENTREPOSTOS FRIGORÍFICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1003/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 500709440; data da
entrega dos documentos: 000725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378620

CLÍNICA VETERINÁRIA DE ABRIGADA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1495/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504604821; data da
entrega dos documentos: 000714.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 091854536

FILIPOBRAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 657/
901025; identificação de pessoa colectiva n.º 502435593; data da
entrega dos documentos: 000725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe o relatório de gestão, as contas do exercício e demais do-
cumentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378654

CASCAIS

MANUEL MENDONÇA & PEREIRA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8713-
-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 6/000823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 1 � Apresentação n.º 66/000823 � Ces-
sação de funções de gerente de João Carlos Reynolds de Men-
donça Português, por renúncia, em 18 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14689529

CAFÉ, PASTELARIA, SNACK-BAR
DOCE VITAMINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 648-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503848212;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 77/000823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

5 � Apresentação n.º 77/000823 � Designação de gerente, em
1 de Fevereiro de 2000, de Nuno Vasco Rocha de Almeida Mar-
ques.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14688328

LÚCIA BRANQUINHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9380-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503345261; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 32 e 33/000823.

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

12 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/000823 �
Cessação de funções de gerente de José Sargento dos Santos, por
renúncia, em 28 de Junho de 2000.

15 � Apresentação n.º 33/000823 � Alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 5.º

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos
os seus actos ou contratos pela assinatura em conjunto dos dois
gerentes, Joaquim de Araújo Mixão e Maria Odete Pereira Car-
doso Ribeiro.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14688220
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LINK XXI � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 542-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505031760;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/000821.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual
são sócios Josefina Costa Marques Ludovino e João Maria
Ludovino, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Link XXI � Soluções Informáti-
cas, L.da, e fica com a sua sede na Rua do General Ferreira Mar-
tins, 1, 1.º, direito, em Algés, freguesia de Algés, concelho de
Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar sucursais, agências ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na comercialização de equipamentos in-
formáticos, desenvolvimento e venda de programas para compu-
tadores, material e mobiliário de escritório e centros informáti-
cos, equipamentos electrónicos e mobiliário para telecomunicações,
para tráfego aéreo, marítimo e terrestre, equipamentos e software
para identificação e segurança de dados por códigos de barras, mag-
néticos, rádio frequência e outros, equipamentos para vigilância, equi-
pamentos para acumulação e estabilização de energia eléctrica, con-
sumíveis, formação e assistência técnica nas áreas citadas, importação
e exportação.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, dividido em duas quotas iguais, de 550 000$, uma de
cada sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas
condições a fixar em assembleia geral.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consen-
timento prévio da sociedade, a qual terá, em primeiro lugar, e os
sócios, em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração, conforme a mesma deliberar,
vinculando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente em letras de favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades mesmo com objecto dife-
rente do seu, em agrupamentos complementares de empresas e em
sociedades reguladas por leis especiais.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14670828

NOVAPOTHEKE � PRODUTOS
DE PARAFARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 637-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505077590; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000821.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOVAPOTHEKE � Produ-
tos de Parafarmácia, L.da, e tem a sua sede na Rua das Túlipas,
lote 40, 2.º, esquerdo, Lombos-Sul, na freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação no País ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e expor-
tação de produtos naturais, sanitários, de higiene, de cosmética e
de nutrição.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que após a taxa de conversão corresponde a
1 002 410$, e corresponde à soma de quatro quotas: uma do va-
lor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Teresa Maria
Martins Tinoco de Faria Gonçalves da Mota; outra do valor no-
minal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Jacinta Nunes da
Costa Gomes Sobral da Silva; outra do valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencente ao sócio Pedro Manuel de Sousa Goucha Jorge,
e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Rita
Maria Furtado Semedo da Costa Marreiros Lobo.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e re-
munerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
compete aos gerentes, em número de dois.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes as sócias Teresa Ma-
ria Martins Tinoco de Faria Gonçalves da Mota e Rita Maria
Furtado Semedo da Costa Marreiros Lobo.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura das duas geren-
tes.

4 � Os actos de mero expediente poderão ser praticados com
a intervenção de uma gerente.

5 � O mandato dos gerentes é de três anos, renovável por igual
período, salvo deliberação em sentido contrário da assembleia
geral, que deverá ser comunicado por escrito, ao gerente afecta-
do, no prazo de 30 dias a contar da deliberação.

6 � São incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de e para a sociedade de veículos automóveis, bem como cele-
brar contratos de locação financeira mobiliária e dar ou tomar de
arrendamento bens imóveis, bem como rescindir e alterar os res-
pectivos contratos.

5.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas, quando for o
caso, por dois gerentes com a antecedência mínima de 16 dias.

2 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira con-
vocatória se estiverem presentes ou representados os sócios que
representem mais de metade do capital social.

3 � As deliberações de alteração do contrato e de fusão, trans-
formação, cisão ou dissolução da sociedade, bem como a desti-
tuição de gerente, exigirão a aprovação por maioria de três quar-
tos do capital social.

4 � A aprovação de quaisquer outras deliberações requererá
a maioria absoluta do capital social.

6.º

1 � Durante o primeiro ano de vida da sociedade os sócios
comprometem-se a que a sociedade não seja objecto de alteração
societária, respeitante ao capital social, objecto social e às parti-
cipações societárias, excepto se nisso todos consentirem.

2 � A cessão de quotas a terceiros a partir do início do se-
gundo ano de vigência deste acordo fica sujeita a consentimento
da sociedade e a preferência dos sócios nos termos que seguem:

a) O sócio que pretenda alienar a sua quota, ou parte dela, co-
municará essa intenção a todos os demais sócios, por carta regis-
tada, com aviso de recepção, expedida em simultâneo, devendo
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na comunicação identificar a pessoa do comprador, o valor nomi-
nal da quota alienada, o preço e todas as demais condições da
transmissão projectada;

b) Os demais sócios terão o prazo de 10 dias, a contar da re-
cepção da comunicação referida na alínea antecedente, para co-
municarem ao declarante se pretendem exercer o direito de pre-
ferência;

c) Se mais de um dos contratantes comunicar a sua intenção
de preferência, efectuar-se-á a adjudicação aos preferentes, por
divisão e na proporção das suas participações sociais já existen-
tes;

d) Os sócios não intervenientes na alienação obrigam-se a vo-
tar em assembleia geral da sociedade no sentido de ser prestado
o consentimento da sociedade à cessão projectada;

e) Se nenhum dos sócios emitir declaração de preferência pela
forma e no prazo previstos, o alienante terá de solicitar a convo-
cação de uma assembleia geral da sociedade para obter o consen-
timento desta para a transacção; neste caso, os sócios não esta-
rão vinculados a sentido de voto.

7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios sem-
pre que ocorra alguma das seguintes circunstâncias:

a) Quando a quota seja cedida a estranhos sem o consentimento
da sociedade;

b) Quando a quota tenha sido penhorada ou arrestada;
c) Falecimento de qualquer sócio, devendo a amortização ser

deliberada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento;
d) Quanto qualquer sócio envolver os bens sociais em negó-

cios estranhos ao objecto social ou aos seus interesses;
e) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as

obrigações que para ele resultem deste contrato.

8.º

1 � Um sócio pode ser excluído da sociedade por deliberação
da assembleia geral tomada por maioria de dois terços do capi-
tal social, não contando, para o cômputo da maioria, a quota do
sócio excluendo, quando o seu comportamento seja desleal ou
gravemente perturbador do funcionamento da sociedade e lhe
tenha causado ou possa vir a causar prejuízos relevantes, concre-
tamente quanto concorra directamente com a sociedade e quan-
do seja interdito ou inabilitado, ou quando seja condenado por
crime a que corresponda pena superior a três anos.

2 � O sócio excluído por deliberação da assembleia geral ou
por sentença judicial tem direito ao valor da sua quota, calcula-
do com referência à data da realização da primeira ou da propo-
situra da acção e pago nos termos prescritos para a amortização
de quotas.

9.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os ge-
rentes em exercício no momento da dissolução, que procederão
à liquidação e partilha conforme for acordado por unanimidade
em assembleia geral e, na falta de acordo, será todo o activo e
passivo adjudicado ao sócio que melhor proposta fizer.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
ou agrupamentos complementares de empresas, mesmo com o
objecto diferente do seu, sem dependência de deliberação prévia.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14696711

AUTO JOAQUIM JORGE (CASCAIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 151-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500035458; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 41/000713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o reforço de capital no montante de 28 750 000$, tendo alte-

rado o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Joaquim Jorge (Cascais), L.da, e
tem a sua sede e estabelecimento na Praça de Francisco Sá Carnei-
ro, 1-A, na vila, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 30 000 000$, cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma de 15 300 000$,
da sócia Ensino Automobilístico S. José, L.da, e duas de
7 350 000$, uma de cada um dos sócios Ana Paula de Sousa
Loureiro Oliveira Moreira e José Manuel Dias da Silva.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no exercício da indústria de repara-
ção de automóveis, garagem, estação de serviço e comércio de
todos os artigos inerentes ao comércio de viaturas e ainda o for-
necimento, comercialização e montagem de peças de automóvel
e de equipamentos de telecomunicações, bem como a importação
e exportação de acessórios e peças de automóveis e equipamen-
tos de telecomunicações.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14694182

YABROFARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 104-Oeiras; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 23/000817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 23/000817 � Des-
locação de sede: Rua de José Fontana (Edifício do Antigo Cine-
ma), Paço de Arcos, Oeiras.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14696606

YAMANOUCHI FARMA , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6930-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502540249; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 24, 25 e 26/000817.

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

1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 24/000817 � Des-
locação de sede: Rua de José Fontana (Edifício do Antigo Cine-
ma), Paço de Arcos, Oeiras.

1 � Averbamento n.º 4 � Apresentações n.os 25 e 26/
000817 � Cessação de funções de gerentes de Arend Paasman
e Erik-Jan Huiberts, por renúncia, em 16 de Fevereiro de 1998 e
24 de Julho de 1998, respectivamente.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14696592

LUPAGESTE � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 872-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504458698;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 18 e 19/000821.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 249 � 27 de Outubro de 2000 22 898-(35)

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

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 18/000821 � Ces-
sação de funções do administrador único José Rodrigo Teixeira
Bento de Melo, por renúncia, em 2 de Março de 2000.

2 � Apresentação n.º 19/000821 � Designação de administra-
dor único, em 4 de Maio de 2000, de Luciano Manuel Ribeiro da
Silva Patrão, divorciado.

Prazo: até final do mandato em curso (1999-2002).

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14670836

SOVENA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9944-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500833532; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 10/
000818.

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

40 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/000818 � De-
liberação de aprovação do projecto de fusão, em 31 de Julho de
2000.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14670585

TAIF � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 928-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503782394;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/000818.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade mantém a denominação TAIF � Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, L.da, e tem a sua sede no Edifício
Impala, Ranholas, freguesia de São Pedro de Penaferrim, conce-
lho de Sintra.

3.º

O capital social é de 5000 euros, que corresponde a 1 002 410$,
está inteiramente realizado em dinheiro e acha-se dividido em duas
quotas: uma de 2450 euros, que corresponde a 491 181$, e outra
de 2550 euros, que corresponde a 511 229$, ambas pertencentes à
sócia IMPALAGEST � Sociedade Gestora de Participações So-
ciais, S. A.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445770

SAMSUNG (PORTUGAL) � PRODUTOS
ELECTROMECÂNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 948-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502544678;
averbamentos n.os 1 e 2 às inscrições n.os 5, 6 e 5 e inscrições
n.os 7 e 8; números e datas das apresentações: 18, 19, 33 e 34/
000914 e 5 e 6/000918.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 043 000 000$ para 1 724 580 000$, tendo
sido alterado os artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 1 724 580 000$ e encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado.

2 � O capital social é representado por 1 724 580 acções no-
minativas ou ao portador, no valor nominal de 1000$ cada uma.

Mais certifico que:
5 � Apresentação n.º 18/000914 � Designação do conselho de

administração em 26 de Março de 1998.
Conselho de administração: Pil Kyeon Huh, casado, Bong Mo

Moon, casado, Tae Youl Park, casado, Gil Eul Ahn, casado, e
Norberto Rosa Pereira Relha, solteira.

Prazo: quadriénio de 1998-2001.
5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 33/000914 � Ces-

sação de funções de administrador de Tae Youl Park, por renún-
cia, em 6 de Setembro de 1999.

7 � Apresentação n.º 34/000914 � Designação para adminis-
trador de Nam Soo Lee, casado, em 6 de Setembro de 1999.

Prazo: quadriénio em curso de 1998-2001.
5 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 5/000918 � Ces-

sação de funções de administrador de Norberto Rosa Pereira
Relha, por destituição, em 15 de Setembro de 2000.

8 � Apresentação n.º 6/000918 � Designação para administra-
dor de Seong Yun Lee, casado, em 15 de Setembro de 2000.

Prazo: quadriénio em curso de 1998-2001.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14740370

CODEWARE � CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO
E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 534-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503891797;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 13 e 14/000818.

Certifico que cessou funções de gerente Carlos Tinoco Braga,
por renúncia, em 29 de Junho de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 250 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 200 000 euros e outra de 50 000 euros, pertencentes ao sócio
Rui Jorge da Silva Vala.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
exercida pelo sócio Rui Jorge da Silva Vala, já designado geren-
te.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 01469746

BANCTEC INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9939-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502159871; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 7/000818.

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

8 � Apresentação n.º 7/000818 � Designação dos órgãos so-
ciais, em 27 de Março de 2000.
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Conselho de administração: presidente, Paulo Setúbal Neto, casa-
do; vice-presidentes: Renato Roberto Cuoco, casado, e Gabriel An-
tónio Marão, e vogais: Sílvio Aparecido de Carvalho, casado, Ri-
cardo Egydio Setúbal, casado, José Francisco Claro, casado, e Lincolm
Nobumuti Kanamori, casado.

Fiscal único, Lampreia e Viçoso, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por Donato João Lourenço Viçoso,
e suplente, José Maria Lampreia, revisor oficial de contas.

Prazo: ano 2000.
Mais certifico que foram depositados os documentos da pres-

tação de contas relativas ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696681

MESTRE CAMARÃO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 184-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504914332; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
000818.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto restaurante; comercialização e dis-
tribuição de produtos alimentares; cervejaria, marisqueira; café,
pastelaria e snack-bar; fabricação e comercialização de sopas e
sobremesas; fabricação e comercialização de pastelaria e panifi-
cação; fornecimento de refeições ao domicílio; fornecimento de
cantinas; exploração de cantinas e refeitórios; actividades hote-
leiras e restauração. Representação de sociedades, associações,
fundações, empresas, agrupamento de empresas, agrupamentos
complementares de empresas e agrupamentos de interesses eco-
nómicos; organização, produção ou gestão de eventos, como fes-
tas, banquetes, casamentos, baptizados, reuniões, conferências,
colóquios, simpósios, seminários; prestação de serviços.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696738

TREIDINGUE IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES,
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2490-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500887047; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/000818.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 100 000$ para 400 000$, tendo sido altera-
do o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e divide-se em três quotas: uma de 330 000$, do sócio
Carlos dos Anjos Rodrigues dos Santos; uma de 20 000$, do só-
cio João Maria Batista Carreiros, e outra de 50 000$, da sócia
Maria Manuela Matos da Silva Rodrigues dos Santos.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696720

BOM ASSEIO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 927-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505060906;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/000818.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bom Asseio, Serviços de Limpe-
za, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade Brasília, 2, 4.º, B,
no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, do município de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade presta serviços de limpeza, higiene, manutenção
e jardinagem de espaços de edifícios, comerciais, habitação e
outros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
10 000 euros, está representado em duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 5000 euros, uma do sócio Jorge Manuel
Martins Delgado e outra da sócia Sílvia Maria Martins Delgado
Tacão.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, e a sua representação em
juízo ou fora dele, activa e passivamente, compete aos gerentes.

§ 1.º Os gerentes são designados pela assembleia geral dos
sócios.

§ 2.º A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
§ 3.º São desde já designados gerentes e dispensados de pres-

tação de caução os sócios, Jorge Manuel Martins Delgado e Síl-
via Maria Martins Delgado Tacão.

§ 4.º A sociedade pode constituir mandatários nos termos do
disposto no artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a
cessão a favor de estranhos depende do prévio consentimento dos
sócios não cedentes, a quem é reservado o direito de preferên-
cia.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja objecto
de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento judicial que
possa implicar a sua alienação.

ARTIGO 8.º

Em caso algum a sociedade poderá ser obrigada em encargos
estranhos aos seus fins sociais, nomeadamente fianças, subfian-
ças ou outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer dos sócios, continuando com os respectivos herdeiros ou re-
presentante, por intermédio de um só que a todos represente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14670577
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LIMFIL � LIMPEZA E LAVAGEM DE FILTROS
E CHAMINÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 929-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504984594;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/000818.

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

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a fir-
ma LIMFIL � Limpeza e Lavagem de Filtros e Chaminés, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Praça do Relógio, 13, 5.º, C, no lugar e fre-
guesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a limpeza e lavagem de filtros e
chaminés.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a terceiros depende do prévio consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um ge-
rente.

2 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

São sócios Carlos de Figueiredo Ramos Caetano e António Jo-
aquim Borges Teixeira.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696797

VTM � CONSULTORES EM ENGENHARIA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 503-Oeiras; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
25/000803.

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

7 � Apresentação n.º 25/000803 � Reforço de capital e alte-
ração parcial do contrato.

Montante do reforço: 1 100 000$.
Artigos alterados: 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de VTM � Consultores em
Engenharia e Planeamento, L.da, e tem a sua sede na Alameda de
António Sérgio, Edifício CCFL, freguesia de Linda-a-Velha, con-
celho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7 100 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corres-
ponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
4 850 000$ e outra do valor nominal de 1 250 000$, pertencen-
tes ao sócio José da Franca Teles de Menezes; uma do valor
nominal de 500 000$, pertencente ao sócio Luís Carlos Pais Vaz
Tecedeiro, e uma do valor nominal de 500 000$, pertencente em
comum e sem determinação de parte ou direito a Arlindo Roque
Lopes Ventura, Pedro Miguel Teles de Menezes Lopes Ventura
e a Maria Teles de Menezes Lopes Ventura.

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

Relatório a que se refere o artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais referente à verificação de entradas
em espécie

1 � Introdução

Foi-nos solicitado para procedermos à verificação de uma entra-
da em espécie destinada à realização de aumento do capital social da
VTM � Consultores em Engenharia e Planeamento, L.da, subscrito
pelo engenheiro José da França Teles de Menezes, contribuinte
n.º 107425483, residente na Rua do Cruzeiro, 39, 6.º, direito, em
Lisboa.

O proposto aumento de capital social de 6 000 000$ para
7 100 000$, conforme deliberação tomada pelos sócios em assem-
bleia geral realizada no dia 10 de Agosto de 1999, será subscrito
e realizado como segue:

Entrada em espécie: engenheiro José da França Teles de
Menezes: 1 100 000$.

2 � Descrição da entrada em espécie e titularidade

A entrada em espécie destinada ao referido aumento do capi-
tal social é constituída por suprimentos do sócio engenheiro José
da França Teles de Menezes no montante de 1 100 000$, confor-
me verificámos através da análise do respectivo comprovativo
contabilístico.

3 � Avaliação da entrada em espécie

Tidas em conta as verificações efectuadas e as provas documen-
tais, o montante da entrada em espécie é avaliado em 1 100 000$.

4 � Conclusão

Em face do exposto anteriormente, é nossa convicção que o va-
lor encontrado é igual ao valor nominal da quota a realizar em
espécie pelo engenheiro José da França Teles de Menezes de
1 100 000$.

Buraca, 17 de Fevereiro de 2000. � Martinez, Carvalhêda, Plá-
cido e Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por Luís Fernando Gongó Carvalhêda.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 14676850

LUSOROM � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 527-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505083906;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/000810.

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

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Bernardes,
15, freguesia Queijas, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, 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.

ARTIGO 3.º

1 � 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 uma, tituladas uma
por cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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 dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída 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 Vasile Lupu e Ion Lupsa.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445614

O CADERNO MÁGICO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 454-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504930249;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/000818.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma
e uma de cada sócio.

Mais certifico que cessou funções de gerente Eva Cristina dos
Santos da Silva Lourenço, por renúncia, em 20 de Junho de 2000.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445762

PREDAKERI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 632-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505061732; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PREDAKERI � Constru-
ção Civil, L.da, com sede na Rua de Santana, 598, freguesia e
concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de casas para ven-
da, prédios, revenda dos adquiridos para esse fim, serviços pres-
tados à construção civil no domínio das obras públicas e parti-
culares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e está dividido em três quotas iguais, do
valor nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades ou
associar-se em agrupamentos complementares de empresas, mes-
mo que estas tenham objecto social diferente do seu.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à só-
cia Cidália Maria Magalhães Pereira, que desde já fica nomea-
da gerente.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos
os seus actos com a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios e a favor de descenden-
tes e ascendentes é livre.

2 � A transmissão de quotas a terceiros depende de delibera-
ção tomada em assembleia geral.

3 � Na transmissão de quotas a terceiros, a sociedade, em pri-
meiro lugar, e os restantes sócios, em segundo, gozam do direi-
to de preferência na proporção das quotas que possuírem.

4 � Os sócios, ou sócio cedente, deverão notificar os prefe-
rentes das condições da cessão e exercendo-se o direito de pre-
ferência nos 30 dias subsequentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

legitimários;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos aprovados em cada balanço, depois de de-
duzida a reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.
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São sócios Custódia do Carmo de Magalhães Pereira, Cidália Ma-
ria Magalhães Pereira e Jorge Manuel Magalhães Pereira.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12445819

DE SE COMER, PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 540-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505117509; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 30/000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma De Se Comer, Pronto a Comer,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Túlipas, 24,
10.º, B, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria, take
away, organização de eventos recreativos, sociais e culturais, ta-
bacaria, comércio de marroquinaria, bijutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado 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 compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, 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 Duarte Maria Megre de Almeida de Oliveira Pimen-
tel e Mafalda Correia Gonçalves Pereira de Gouveia de Oliveira
Pimentel.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445800

CASA TÓNICA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 537-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505066092;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Tónica � Mediação Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta das Pal-
meiras, 39, 6.º, esquerdo, freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobi-
liária, comércio, importação, exportação e representações de ar-
tigos decorativos e prestação de serviços nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir,
ficando desde já nomeada gerente a sócia.

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

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 complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida, no todo ou
em parte, com aquele que a sociedade está exercendo.

Sócia única: Maria Júlia da Conceição Nunes.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445797

PRODOC � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7018-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503041254; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 13 e 14/000822.

Certifico que cessou funções de gerente Olga Maria Baptista
Pinheiro da Silva, por renúncia, em 11 de Agosto de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

7.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria
Manuela Félix Esteves Gomes, sendo necessária a sua assinatura
para obrigar a Sociedade.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14697220
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NUTRICAFÉS � CAFÉS E RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 084-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504883666; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/000822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 7/000822 � Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incorporadas: Vilarinho & Sobrinho, S. A., Estabe-

lecimentos Joaquim Fonseca Albuquerque, S. A., e UNIQUIPA
� Equipamentos Hoteleiros, S. A.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14697157

AQUAPAK � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 364-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 501086072; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 57/
000919.

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

6 � Apresentação n.º 57/000919 � Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: CRUZPLAST � Fábrica de Plás-

ticos, L.da

Alterações a projectar: capital: 284 000 000$.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445886

CRUZPLAST � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 371-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 501705090; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 56/
000919.

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

7 � Apresentação n.º 56/000919 � Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
sociedade incorporante: AQUAPAK � Fábrica de Plás-

ticos, L.da

Sociedade incorporada: a própria sociedade.
Alterações a projectar: capital: 284 000 000$.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445878

REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEO E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9312-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501348891; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 35/000914.

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

22 � Apresentação n.º 35/000914 � Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Composan Portuguesa Derivados

Asfálticos, S. A.
Alterações a projectar: capital: 8 720 967 001$.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14740494

PUBLISTÁTICA � PUBLICIDADE ESTÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 153-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504827812;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 43 e 44/000907.

Certifica que foi transformada a sociedade em epígrafe em so-
ciedade unipessoal, tendo cessado funções de gerente Eduardo
Manuel Januário Belchior, por renúncia, em 11 de Julho de 2000,
que passa a reger-se pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma PUBLISTÁTICA � Publicidade
Estática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Albar-
raque, Centro Empresarial Sintra/Estoril VI, armazém T-2, São
Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de desenho e re-
corte de vinil e de todos os materiais, impressão digital/serigrafia.
Montagem de painéis. Publicidade estática. Representações, im-
portação e exportação.

3.º

O capital social é de 2 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor, perten-
cente à sócia, Ana Maria Vieira da Costa.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia, Ana
Maria Vieira da Costa.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14714930

CAFÉ 1900-2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 634-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505079542; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000818.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Café 1900-2000, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Beira, 21, Quinta do Junqueiro, freguesia de Car-
cavelos, concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais ou outras formas de representação social no País.

2.º

A sociedade tem por objecto restauração, café, comercializa-
ção de produtos da marca, café 1900-2000.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que após a taxa da conversão se fixa em 1 002 410$,
e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada sócio, Carlos Alberto Cor-
reia da Silva Cruz e António Manuel Cardoso Moreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos
Alberto Correia da Silva Cruz, que desde já fica nomeado gerente,
obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.
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5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14696940

IZOR MÉDICA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 633-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505025930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Izor Médica � Serviços Mé-
dicos, L.da, e durará por tempo indeterminado

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda dos Combaten-
tes da Grande Guerra, Edifício São José, sala 408, freguesia e
concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços médicos e de
outros serviços com aqueles estreitamente conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, ambas
do valor nominal de 2500 euros, uma pertencente à sócia Isabel
Maria Fragoso Carrelhas de Almeida Rodrigues e outra perten-
cente ao sócio Jorge Manuel Pires Rodrigues.

2 � São permitidas prestações suplementares de capital até ao
montante global igual ao capital social, mediante deliberação dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam desde já designados gerentes os dois sócios.
2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um dos ge-

rentes.
3 � A sociedade, através da gerência, poderá constituir man-

datários com poderes para a prática de vários actos ou categori-
as de actos.

4 � Os gerentes exercerão o cargo com ou sem remuneração,
consoante for deliberado em assembleia geral.

5 � Salvo deliberação da assembleia geral, fica vedado aos ge-
rentes obrigar a sociedade em actos e contratos que não respei-
tem a negócios da mesma, tais como abonações, fianças, letras
de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade e todos os seus sócios obrigam-se, face ao Códi-
go Deontológico da Ordem dos Médicos, a respeitar os seguin-
tes princípios:

1) A plena independência profissional do sócio médico, desig-
nadamente para a prática de actos médicos lícitos, escolha de
meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, indicação de
relalistas, mesmo que estranhos à sociedade, e de hospitais;

2) A livre escolha do médico pelo doente;
3) O respeito pelo segredo profissional e pelo destino dos pro-

cessos clínicos em caso de extinção ou dissolução da sociedade;
4) A responsabilidade pessoal do médico para com o doente;
5) A observância das normas deontológicas aplicáveis ao exer-

cício da actividade médica, respondendo os sócios médicos dis-
ciplinarmente pelas violações das mesmas;

6) A proibição do sócio médico, punido disciplinar ou penal-
mente com a suspensão do exercício da profissão, de receber
qualquer participação correspondente a honorários durante o pe-
ríodo de suspensão.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696932

ELEBRAGA 1 � ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 941-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503022683;
inscrição n.º 9, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 32/34/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 1.º (corpo), 3.º e 7.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

1.º (CORPO)

A sociedade continua a adoptar a firma ELEBRAGA 1 � Ele-
vadores, L.da, e tem a sua sede em São Carlos, Mem Martins,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3.º

O capital social é de 400 000$ e corresponde à soma de três
quotas: uma de 40 000$, uma de 120 000$ e uma de 240 000$,
todas da sócia INELDA � Indústria Nacional de Elevadores, L.da

7.º

A gerência da sociedade compete a Joaquim Campos Gonçal-
ves e Geoffrey Michael Fletcher, já nomeados gerentes.

A sociedade obriga-se por uma das seguintes formas:
a) Assinatura de dois gerentes;
b) Assinatura de um gerente e de um mandatário;
c) Assinatura de um ou mais mandatários no âmbito dos res-

pectivos poderes de representação.

Mais certifico que:
9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 33/000824 � Ces-

sação de funções de gerente de Geoffrey Michael Fletecher, por
renúncia, em 18 de Maio de 2000.

10 � Apresentação n.º 34/000824 � Designação para gerente
de Luísa Maria dos Anjos Martins, solteira, em 18 de Maio
de 2000.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 249 � 27 de Outubro de 200022 898-(42)

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 10808043

AUTO-REAL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8090-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501967060; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 74/000919.

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

Designação para secretário suplente de Eduardo António de
Matos Cardoso Correia de Azevedo, casado, em 5 de Junho de
2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445916

COMPASSO � INCENTIVOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9898-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503960659; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 27/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores da escrituração, e corresponde à
soma das quotas dos sócios, que são as seguintes: uma no valor
nominal de 3 500 000$, pertencente ao sócio Joaquim de Silva
Monteiro; uma no valor nominal de 3 500 000$, pertencente ao
sócio José Pedro Moreira Luís, e uma no valor nominal de
3 000 000$, pertencente a Paula Helena Brites Antunes.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12802557

SEM CHUMBO � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9498-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503995479; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 150 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros,
representado por uma quota do valor nominal de 150 000 euros,
pertencente à sócia Maria Margarida Carrasco Lopes da Silva.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688425

M. F. S. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 179-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503571482;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/000621.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 800 000$ para 12 000 000$, tendo sido al-
terados os artigos 2.º (n.º 1), 3.º e 4.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros
Voluntários de Algés, 28-A, em Algés, freguesia de Algés, con-
celho de Oeiras.

(Mantém-se a redacção dos restantes números do artigo.)

3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de empreiteiro de
obras públicas e industrial de construção civil.

4.º

O capital social é de 12 000 000$, está integralmente realiza-
do em dinheiro e nos valores do activo constantes da escrita e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 7 500 000$, do
sócio Manuel Francisco dos Santos, e uma de 4 500 000$, da
sócia Maria Benvinda Rodrigues dos Santos.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12501093

MOTIVO � COMÉRCIO E MOTIVAÇÃO
DE MERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9856-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500198080; inscri-
ção n.º 39; número e data da apresentação: 26/000822.

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

39 � Apresentação n.º 26/000822 � Designação dos órgãos
sociais, em 31 de Março de 2000.

Conselho de administração: presidente, José Manuel Lopes Ga-
meiro, divorciado, e vogais: Jorge Abrantes Mendes, viúvo, Ale-
xandre Borges da Costa, casado, Pedro José Luz de Carvalho
Lopes Gameiro, solteiro, e Carla Alexandra Luz de Carvalho
Lopes Gameiro, solteira.

Fiscal único, Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
César Abel Rodrigues Gonçalves, e suplente, Bernardes, Sismeiro
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por José Manuel de Oliveira Vitorino.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14697289

IMOBILIÁRIA KAMPEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 638-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505042428; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
000822.

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

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comer-
cial por quotas.

2 � A sociedade adopta a firma Imobiliária Kampen, L.da
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2.º

A sede da sociedade é na Avenida do Rei Humberto II, Casas
da Gandarinha, freguesia e concelho de Cascais.

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

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imo-
biliários e sua locação, gestão de imóveis, próprios e de tercei-
ros, a promoção imobiliária e ainda a consultoria e avaliação
imobiliária.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
sócio.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica
conferido o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, pertence a ambos os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos o seus actos e contratos é necessária a intervenção de
dois gerentes.

São sócios Anke Kampen e Heiko Kampen.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14697203

FUNERÁRIA DIPLOMATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7132-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503071226; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 37 e 38/000822.

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

9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 37/000822 � Ces-
sação de funções de gerente de Maria Cristina Almudi Luesma,
por destituição, em 21 de Julho de 2000.

10 � Apresentação n.º 38/000822 � Designação para gerente
de Samuel Patrick Donald Kershaw, casado, em 21 de Julho de
2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445908

MR. HOUSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 940-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505118653;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/000824.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Mr. House � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sede na Rua de Gonçalo Velho,
lote 111, loja, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá deslocar
a sede da Sociedade para o mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação, no País ou estrangeiro.

2.º

A Sociedade tem por objecto a mediação na compra e venda
de propriedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5020 euros, que após a taxa de conversão é de 1 006 419$64, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de 1260 euros, pertencente à sócia Virgínia Maria Pires Roque;
uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Joaquim
António Direitinho Capucho; uma do valor nominal de 1260 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Cristina Ferreira da Costa Abreu;
uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Fonseca Pinto Madureira; uma do valor nominal de
500 euros, pertencente à sócia Carla Susana Rodrigues Silva Pe-
reira de Albuquerque, e uma do valor nominal de 500 euros, per-
tencente ao sócio António Augusto de Amorim Romão.

4.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence às sócias Virgínia
Maria Pires Roque e Maria Cristina Ferreira da Costa Abreu, que
desde já ficam nomeadas gerentes, obrigando-se a sociedade com
a assinatura de dois gerentes ou de um gerente conjuntamente
com um procurador.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14720027

MACARP � MÁQUINAS E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 896/
000804-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505044641;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/04082000.

Certifico que entre Manuel Fernando Monteiro Polido, José
Manuel Valentim da Rosa e David Monteiro Polido foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a fir-
ma MACARP � Máquinas e Camiões, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida do Dr. João Raul Branco Guerrei-
ro, 78, em Odrinhas, freguesia de São João das Lampas, conce-
lho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na importação, exportação, compra,
venda e aluguer de camiões, máquinas e equipamento.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, correspondente à soma de três quotas iguais, de
500 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois ge-
rentes, sendo sempre necessária a do gerente José Manuel Valen-
tim da Rosa.

2 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não associados depende do prévio con-
sentimento dos sócios não cedentes, ficando estes com direito de
preferência na aquisição, se onerosa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 12822060
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MORAIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4870/
880502-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501974598;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/01082000; P. C.
6489/01082000.

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

3 � Apresentação n.º 12/000801 � Nomeação de gerentes:
Manuel Marques Morais, casado, Luís Filipe Palma Morais, ca-

sado, e Sílvia Palma Morais, solteira, maior.
Data: 31 de Março de 2000.

Foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1999.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14685884

D. V. P. � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 462/
990618-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504710028;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/180699.

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

2 � Apresentação n.º 67/000804 � Facto inscrito: dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação: 24 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 14739526

DELTICARNES � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 912-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504938479;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/000810.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação DELTICARNES �
Sociedade Comercial de Carnes, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Pedro Andrade Caminha, 9, 2.º, direito, freguesia de Queluz,
concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio de carnes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de 350 000$,
pertencente ao sócio José Manuel Conceição Afonso, e outra de
50 000$, pertencente ao sócio Filipe Álvaro Vera Afonso.

ARTIGO 4.º

A Sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, ou em sociedades regula-
das por legislação especial e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio José
Manuel Conceição Afonso, desde já nomeado gerente, sendo
necessária a assinatura do mesmo para obrigar a Sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
mas a favor de estranhos depende do consentimento da Sociedade,
com direito de preferência para esta e, em segundo lugar, para os
sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Por morte, interdição ou falência do sócio;
c) Se a quota for objecto de penhora, apreensão, arresto, arro-

lamento, arrematação ou adjudicação judicial ou, por qualquer
outro modo, for retirada à livre disponibilidade do seu titular.

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, poden-
do a Sociedade, posteriormente, fazê-la adquirir a favor de um
ou mais sócios ou mesmo a favor de terceiros.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14711753

SABADELL INVESTIMENTOS � SOCIEDADE
DE SERVIÇOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 623-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503313068; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 42/
000810.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 1.º, 3.º (n.º 1) e 5.º (n.º 2), os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INVESFIN DOIS � Consultado-
ria de Gestão, L.da

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Malveira da
Serra, Mato Romão, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 5.º

1 � O capital da sociedade é de 25 000 000$ e corresponde às
seguintes quotas: uma no valor nominal de 12 500 000$, perten-
cente ao sócio Filipe Maurício de Botton; outra no valor nomi-
nal de 12 479 952$, pertencente ao sócio Filipe Maurício de
Botton, e outra no valor nominal 20 048$, pertencente à sócia
INVESFIN � Assessores Financeiros, L.da

2 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em
50%, corresponde à soma de três quotas: uma de 12 500 000$ e
outra de 12 479 952$, realizadas em 50%, pertencentes ao sócio
Filipe Maurício de Botton, e outra de 20 048$, integralmente
subscrita, pertencente à sócia INVESFIN � Assessores Financei-
ros, L.da

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

Está conforme o original.
21 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-

nuel dos Remédios Marques. 12445720

ESTUDOBRA � PROJECTO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7314-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502737255; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 24/000810.

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

2 � Apresentação n.º 24/000810 � Dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14711710
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CASA ROMANA � EMPREENDIMENTOS SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 756-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503987174; inscrições
n.os 3 e 4; números e datas das apresentações: 32/000907 e 2 compl./
000922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 32/000907 � Designação do director e
fiscal único, em 27 de Março de 2000.

Director: Valentim Cosme Rilhas.
Fiscal único: Caiano Pereira, António e José Reimão, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas.
Prazo: triénio de 2000-2002.
4 � Apresentação n.º 2/000922 � Compl. � Designação do

fiscal único suplente, em 3 de Abril de 2000.
Fiscal único suplente: Victor Manuel Chang Fook Varagilal, re-

visor oficial de contas.
Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14713330

ALCATEL E BUSINESS DISTRIBUITION � COMÉRCIO,
SERVIÇOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 595-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505134195;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/000920.

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

2 � Apresentação n.º 37/000920 � Designação dos órgãos so-
ciais, em 14 de Setembro de 2000.

Conselho de administração: presidente e administrador-
-delegado, Rui Manuel Candeias Fernandes, casado, e vogais:
Miguel Angel Canalejo Larrainzar, casado, e Pedro Rebelo de
Sousa, casado.

Conselho fiscal: presidente, Pedro Paes de Vasconcelos, casa-
do, e vogais: Paulo Jorge Vargem Salgado, casado, e António
Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Marques Dias, e suplente, Freire, Lou-
reiro e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Carlos Loureiro.

Prazo: ano 2000.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14741970

LIMARGE, CONTABILIDADE, GESTÃO
E APOIO FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 604-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147684;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 5/000817.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alte-
rados os artigos 3.º (corpo) e 4.º (n.º 1), os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de
501 205$, pertencente ao sócio Avelino dos Anjos Teixeira, e
outra de 501 205$, pertencente à sócia Alda da Conceição de Sá
Cancela Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade em juízo ou fora dele será confiada a um ou mais ge-

rentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

Mais certifico que cessou funções de gerente João António Ma-
tias Cordeiro, por renúncia, em 8 de Agosto de 2000.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696304

MSFT � SOFTWARE
PARA MICROCOMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9080-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502586745; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 9/000817.

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

17 � Apresentação n.º 9/000817 � Designação de gerentes,
em 26 de Junho de 2000, de Rodrigo Jorge de Araújo Costa, ca-
sado, John Graham Connors, casado, e Robert Allan Eshelman,
casado.

Prazo: 1 de Julho de 2000 até 30 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696460

BERNARDO FARIA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 820-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504277995; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
000817.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 1 002 410$, equi-
valente a 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 752 410$, na titularidade do sócio Bernardo
Faria Pinto, e outra do valor nominal de 250 000$, na titularidade
da sócia Fátima Braz dos Santos Pinto.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696029

QUINTA DE QUEIJAS � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 462-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503769789;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/000817.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 35/000817 � Des-
locação da sede para a Alameda de Queijas, 64, Queijas, fregue-
sia de Queijas.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445746
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TECNOINGRA � TECNOLOGIA PARA A INDÚSTRIA
GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8109-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503027553; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 8/000817.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a venda por grosso de produtos e
equipamentos para a indústria gráfica; fotografia e raios X. Co-
mercialização de equipamentos informáticos � hardware e sof-
tware � para a referida indústria gráfica; fotografia e raios X e
ainda para o público em geral; comercialização de equipamentos
ecológicos de defesa do ambiente para a indústria gráfica, foto-
grafia e raios X; prestação de serviços técnicos de instalação,
formação e manutenção de todos os equipamentos acima referi-
dos; prestação de serviços técnicos de instalação, formação e
manutenção de dispositivos electrónicos de segurança.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696452

TALHO LONDRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6077-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502437030; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 19/000817.

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

1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Barroso & Caldas, Comér-
cio de Carnes, L.da, e tem a sua sede social na Rua de Joaquim
Guilherme Costa Caldas, lote C, loja direita, em Agualva, fregue-
sia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede so-
cial ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14698315

CLÍNICA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 855-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504094491;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/000817.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, fica a cargo do já gerente Antó-
nio Emiliano Salvador de Morais e da ora nomeada gerente Ma-
ria Clara Lourenço Barbosa de Morais.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os ge-
rentes.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696010

ESTÓRIAS � CAFETARIA E ALIMENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 614-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503611468;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 81 e 82/000707.

Certifico que cessou funções de gerente Maria Lucinda da Con-
ceição dos Santos, por renúncia, em 21 de Junho de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do va-
lor nominal de 100 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Carlos Alberto Rodrigues de Sousa, António Henri-
que Serra Dias, Rui António Ferreira Garcia Patusco e Pedro
Miguel Ferreira Garcia Patusco.

5.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, serão
exercidas pelos quatro sócios, Carlos Alberto Rodrigues de Sousa,
António Henrique Serra Dias, Rui António Ferreira Garcia
Patusco e Pedro Miguel Ferreira Garcia Patusco, que desde já
ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445754

MOELLER ELECTRIC, S. A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 556-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 980202060;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/000825.

Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral da ficha
de inscrição da representação permanente (sucursal) com a deno-
minação em epígrafe.

Ficou depositada na pasta respectiva a acta comprovativa da de-
liberação da abertura da referida sucursal.

1 � Apresentação n.º 52/000825 � Constituição de represen-
tação permanente de sociedade estrangeira.

Sede: Barcelona, R. Acer, 16, 1.º
Objecto: fabrico e venda de aparelhos eléctricos, nomeadamente

interruptores para uso industrial, assim como a produção, aquisi-
ção e transformação de elementos e materiais adequados à pros-
secução de tal finalidade.

Capital � 322 825 000 pesetas, dividido e representado por
322 825 acções, ao portador, de 1000 pesetas cada uma.

Local da representação: Avenida de José Gomes Ferreira, Edi-
fício Atlas I, 9, 9-A, 3.º, 31, Algés, Oeiras.

Objecto: o mesmo da sociedade mãe.
Capital afecto: 50 000 euros.
Representante designado: José Manuel de Jesus Costa, casado.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14687020

ROTAMEX � EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7061-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502582677; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 36/000823.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto de actividade o comércio de bens
e tecnologias militares e, bem assim, o comércio de bens e tec-
nologias empregues em aeronáutica civil.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14688255

EDIPRIL � EDIFICADORA DE PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9353-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503398721; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 35/000823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o reforço de capital no montante de 150 482 000$, tendo al-
terado o contrato quanto aos artigos 4.º (n.os 1 e 3), 8.º (n.º 1) e
15.º (n.º 4), que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social de 1 000 000 de euros, dividido em
200 000 acções de 5 euros cada uma, e acha-se integralmente
realizado.

2 � (Mantém-se.)
3 � As acções são representadas por títulos de 1000, 5000,

10 000, 50 000 e 100 000 acções.
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 8.º

1 � Com parecer favorável do fiscal único, poderá o conse-
lho de administração proceder ao aumento social da sociedade
mediante novas entradas em dinheiro, por uma ou vezes, até ao
limite de 5 000 000 de euros.

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

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � Só têm direito a voto os accionistas que detenham, pelo

menos, 10 acções, podendo aqueles que sejam titulares de acções
que não preencham esse requisito agrupar-se de modo a fazerem-
-se representar na assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14688247

FERNANDES CONVERTING � TRANSFORMAÇÃO
DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 924-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504641670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/000823.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/000823 � Ces-
sação de funções da administradora Catarina Mira Machado
Gorjão Formigo, por renúncia, em 16 de Maio de 2000, e do re-
presentante da Papelaria Fernandes � Indústria e Comércio, S.
A., Luís Maria Portela Bernardo Rolo, por renúncia, em 23 de
Maio de 2000.

2 � Apresentação n.º 5/000823 � Designação de um adminis-
trador, por cooptação, em 31 de Maio de 2000, para integrar o

mandato em curso (1999-2002), João José Alves de Sá Nogueira,
casado.

A presidente do conselho de administração, Papelaria Fernan-
des � Indústria e Comércio, S. A., designou como seu represen-
tante Catarina Mira Machado Gorjão Formigo.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 12079375

BARBOSA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 904-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 76/000823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 76/000823 � Ces-
sação de funções do gerente Nuno Miguel de Matos Barbosa Car-
valho, por renúncia, em 20 de Março de 2000.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 14689537

J. ANDRADE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 493-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504117572;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 4 e 5/000822.

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

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/000822 � Ces-
sação de funções de gerente de José da Costa Dias, por renún-
cia, em 26 de Julho de 2000.

7 � Apresentação n.º 5/000822 � Designação para gerente de
Pedro Nuno Abreu de Andrade, em 26 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14697149

A FUNERÁRIA DA AMOREIRA-ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3016-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501501371; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 45 e 46/000822.

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

11 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 45/000822 �
Cessação de funções de gerente de Maria Cristina Almudi
Luesma, por destituição, em 19 de Julho de 2000.

13 � Apresentação n.º 46/000822 � Designação para gerente
de Samuel Patrick Donald Kershaw, casado, em 19 de Julho de
2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445894

NOTA ALTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 552-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504947796;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/000824.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Nota Alta � Ac-
tividades Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua da Garagem,
3, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como podem ser criadas filiais, agências ou
outras formas de representação local.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de toda a activida-
de considerada como inerente à indústria hoteleira, designada-
mente hospedagem, restauração, serviços de bar, cafetaria, pas-
telaria e charcutaria e organização de eventos em geral ligados
ao ramo.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 2 500 000$ e corresponde à soma de cinco quotas iguais, no
valor nominal cada uma de 500 000$, pertencentes também cada
uma aos sócios, Manuel Filipe Fernandes Correia, Carlos Maria Aliu
Presas, Marcelino Bessa Tavares, Mário Joaquim Marvão Gordilho
Zambujal e Humberto Manuel Jesus Coelho.

4.º

1 � As divisões e cessões de quotas, no todo ou em parte, entre
os sócios é livre, mas a terceiros estranhos à sociedade ficam de-
pendentes do consentimento da sociedade, à qual é reservado, em
primeiro lugar, o direito de preferência e aos restantes sócios, em
segundo lugar.

2 � A sociedade poderá adquirir quotas ou fracções de quo-
tas próprias nos termos da lei, mesmo que o faça sem ser no
exercício do direito de preferência que está conferido anterior-
mente.

5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições que vierem a ser aprovados em assembleia geral.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos
e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � As remunerações dos gerentes poderão consistir, total ou
parcialmente, em participações nos lucros da sociedade a fixar na
assembleia geral que aprovar as contas do exercício em que ti-
ver sido prestado o trabalho de gerência a que se reportarem es-
sas remunerações.

7.º

1 � A sociedade pode excluir o sócio que venda a sua quota
sem o consentimento da sociedade ou que, como gerente, obri-
gue a sociedade em actos e contratos aos negócios sociais, no-
meadamente letras, livranças, avales, abonações e outros do-
cumentos de idêntica natureza, os quais, uma vez ratificados, não
obrigam a sociedade, mas apenas aquele que os praticou.

2 � O gerente que infringir o disposto no n.º 1 deste artigo,
além da responsabilidade pessoal pelos actos praticados, ficará
responsável perante a sociedade pelos prejuízos causados.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de penhora, arresto, venda ou adjudicação judici-

ais;
c) No caso de falência ou insolvência do sócio;
d) Em caso de falecimento de sócio ou incapacidade legal e não

subsista cônjuge sobrevivo.
2 � A contrapartida da amortização será realizada nos termos

do Código das Sociedades Comerciais e liquidada em cinco pres-
tações iguais, sucessivas e semestrais, sem juros, após a fixação
definitiva da contrapartida.

9.º

Em caso de exclusão de sócio por deliberação em assembleia
geral, a sua quota é amortizada pelo seu valor nominal.

10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as as-
sembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
de 15 dias.

11.º

1 � O balanço geral da sociedade reportar-se-á a 31 de Dezem-
bro de cada ano e deverá estar concluído e aprovado nos três pri-
meiros meses do ano seguinte.

2 � O saldo de lucros líquidos pós-impostos apurado em cada
ano, deduzido dos valores que por lei devam ser para constitui-
ção ou reforço de contas de reservas, terá a aplicação que for
deliberada pela assembleia geral que reunir para a apreciação das
contas do ano a que o lucro se reporta ou por qualquer outra
posterior que delibere essa aplicação, se naquela assembleia esta
tiver ficado suspenso.

3 � A assembleia geral pode, por maioria simples dos votos
emitidos, deliberar que não seja distribuída aos sócios qualquer
fracção do lucro líquido do exercício ou que lhes seja atribuída
fracção inferior à metade do lucro do exercício que, nos termos
da lei, lhes seja distribuível.

12.º

Em caso de dissolução, a liquidação e partilha serão reguladas
por deliberação tomada em assembleia geral, sendo liquidatári-
os, pelo menos, dois sócios.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14689987

KAISJEEP � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 641-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504582950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
000824.

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

1.º

A sociedade adopta a firma KAISJEEP � Comércio de Auto-
móveis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Almosquia, 14, na vila,
freguesia e concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis
e de veículos motorizados, assistência e comércio de acessórios;
embarcações de recreio e prestação de serviços inerentes à acti-
vidade.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades com objecto e natureza diferentes e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José Maria Ximenez Nobre da Veiga e Manuel Gonçalo Ximenez
Nobre da Veiga.

4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou em quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos ao objecto da sociedade.
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5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Dos lucros obtidos em cada exercício sairão as percentagens le-
gais e as que a assembleia geral destinar para qualquer outro
fundo de reserva, sendo o remanescente partilhado na proporção
das respectivas quotas.

7.º

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

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada,
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias
gerais por estranhos à sociedade.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14711648

ESPAGRI � COMÉRCIO DE HORTOFRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8761-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503184837; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/
000824.

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

3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 20/000824 � Re-
condução dos gerentes e do fiscal único efectivo e suplente, em
7 de Abril de 2000.

Prazo: triénio de 2000-2002.
Gerência: Carlos Manuel Pereira de Almeida Esteves, Rua do

Pinhal, 2, Rua à Esquerda, Livramento, Estoril, Cascais, e Do-
mingos Rodrigues Parcelas, Avenida de 10 de Agosto, Santa Su-
sana, São João das Lampas.

Fiscal único, António Gonçalves, revisor oficial de contas, e su-
plente, Luís Filipe Quinaz, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14720043

AMBISINTRA � DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9756-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503424250; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 41/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 4 400 000$, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma
de 2 700 000$, pertence à sócia Patrícia Maria Pedroso Rodrigues
de Almeida Costa; uma de 1 040 000$, pertencente ao sócio Pe-
dro Manuel Figueiredo Girão Marques, e uma de 660 000$, per-
tencente ao sócio Vicente Matias Lobo da Veiga.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688549

EQUIPACENTRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 582-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503613436;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 5/000824.

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

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/000824 � Ces-
sação de funções de gerentes de Fernando André Fernandes da
Silva e Mário Rui Alves de Sousa Martinho, por renúncia, em
17 de Julho de 2000.

4 � Apresentação n.º 5/000824 � Designação para gerentes de
François Coeffic, casado, Mário Rui Alves Martinho, casado, e
Fernando André Fernandes da Silva, casado, em 20 de Julho de
2000.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688395

TRANSCARGINA, TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 891-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503685313;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 2 000 000$ para 10 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
5 000 00$ cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

6.º

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida pelas
sócias Virgínia Maria Aguiar Dias e Carla Cristina Aguiar Dias,
desde já nomeadas gerentes, sendo suficiente a assinatura de
qualquer uma delas para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14689944

TOP DIVER � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 464-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503806536;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/000824.

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

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 22/000824 � Des-
locação de sede para a Rua de São Paulo, 13, garagem A, Vale
Eureca, Cacém, freguesia de Agualva-Cacém.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688301

VIANA & QUEIRÓS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 932-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504732641;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/000824.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto, como actividade principal, a me-
diação imobiliária e, como actividade secundária, construção ci-
vil, obras públicas, reparação de edifícios e prestação de servi-
ços em áreas afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5 000 000$, representado por duas quotas iguais,
do valor nominal de 2 500 000$ cada uma, pertencente uma a
cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688492

JOFLUÍDO � MONTAGENS E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 138-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504349317;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/000824.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/000824 � Ces-
sação de funções de gerente de Pedro Manuel Alves de Oliveira,
por renúncia, em 19 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14689995

DINIS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 606-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500085927; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º e aditado o artigo 9.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio João Rosa
Dinis, e uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente à só-
cia Maria da Conceição David Joaquim Dinis.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exercidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 8 973 794$.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688158

GEPROFA � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6288-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502234539; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 37 e 38/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 500 000$ para 75 000 euros, tendo sido al-
terados o artigo 3.º e o corpo do artigo 5.º, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas: uma de 21 000 euros, per-
tencente ao sócio António Emílio Barreto Cary de Tovar Faro, e
três iguais, de 18 000 euros cada uma, pertencentes aos sócios
Isabel Maria Muralha Gomes Pereira de Tovar Faro, Maria Inês
Bebiano Correia de Tovar Faro de Abreu e Lima e Gonçalo
Bebiano Correia de Tovar Faro.

5.º (CORPO)

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica cargo de todos os sócios,
já nomeados gerentes, ficando a sociedade obrigada em todos os
seus actos e contratos pela intervenção isolada do sócio António
Emílio Barreto Cary de Tovar Faro, ou pela intervenção conjun-
ta dos restantes.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14738082

GUIDIZÉ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8032-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502956119; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5004 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 2.º, 3.º, 4.º e 7.º, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

2.º

O objecto da Sociedade é a administração e gestão de bens
imóveis, compra e venda de propriedades e construção civil, con-
sultadoria e assessoria não judicial nem fiscal.

§ único. A Sociedade poderá adquirir participações noutras so-
ciedades e associar-se em agrupamentos complementares de em-
presas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5004 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do valor
nominal de 1251 euros cada uma, uma de cada um dos sócios,
Sérgio do Rosário Dias Branco, Vitória Paula Leitão Chamiço
Heitor Dias Branco, Margarida Paula Chamiço Heitor Dias Bran-
co e José Sérgio Chamiço Heitor Dias Branco.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 10 000 euros e os sócios poderão fazer suprimen-
tos à Sociedade nos termos e condições que foram aprovados em
assembleia geral.

7.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, já no-
meados gerentes.

2 � Para que a Sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de
um gerente, que deverá ser sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688352



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 249 � 27 de Outubro de 2000 22 898-(51)

MARIA GINJA � CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 177-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504009842;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 30 e 31/000824.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 15 000 euros, tendo sido al-
terados os artigos 3.º e 5.º (n.os 3 e 4), os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
15 000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 7500 euros, ambas da sócia Paula Cristina Martins dos
Reis Prostes da Fonseca.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � É gerente a sócia Paula Cristina Martins dos Reis Prostes

da Fonseca.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente Isabel Margarida
Gaspar Alonso, por renúncia, em 19 de Janeiro de 2000.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14688468

SUPERVERDE � COMERCIALIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 940-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 18 e 19/000824.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/000824 � Ces-
sação de funções de gerente de Maria Susana Martins Tavares Al-
ves, por renúncia, em 4 de Agosto de 2000.

2 � Apresentação n.º 19/000824 � Designação para gerente de
José Manuel Mateus Rodrigues Alves, em 5 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696770

SCANCOD � COMÉRCIO DE BACALHAU
(SOCIEDADE UNIPESSOAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 505/
000803-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
03082000.

Certifico que Isabel Maria Farrajota Castanho Lombo Bessone
Basto constituiu a sociedade em epígrafe, que rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SCANCOD � Co-
mércio de Bacalhau (Sociedade Unipessoal), L.da, e tem a sua sede
na Avenida de Norton de Matos, 77, sobreloja esquerda, fregue-
sia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede social
poderá ser transferida para qualquer outro local do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes, podendo abrir sucursais, agências
e filiais ou outras formas de representação, no território nacio-
nal ou estrangeiro, onde a sua gerência delibere.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto a comercialização, importa-
ção, exportação, comissionista de produtos do mar e seus derivados.
Comercialização, importação, exportação, comissionista de produ-
tos alimentares.

2 � A Sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
participar em sociedades com objecto diferente do acima referi-
do, assim como em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente exclusivamente à sócia única, Isabel Maria Farrajota
Castanho Lombo Bessone Basto.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia única poderá fazer à Sociedade os suprimentos
que esta carecer, condições por aquela determinadas em assem-
bleia geral.

2 � Por decisão da sócia única, poderá a mesma realizar pres-
tações suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do
capital social subscrito.

ARTIGO 5.º

Fica autorizada a sócia única a celebrar com a Sociedade to-
dos os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto
da Sociedade, nos termos previstos pelo artigo 270.º, alínea f), do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier
a ser designado gerente.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única, Isabel Ma-
ria Farrajota Castanho Lombo Bessone Basto.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos com-

petentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis e imóveis,

façam ou não parte do activo do imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse

de estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais

e alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado à gerência obrigar a Sociedade em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente le-
tras de favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infrac-
tor pessoalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que
venha a causar.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 14676940

CAFETARIA GRÃO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 353/
990513-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504696114;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
datas das apresentações: 54/03082000 e 30/14092000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 4900 euros, da
sócia Maria da Graça Santa Marta Belo Barreiros Cardoso de
Sousa, e uma de 100 euros, do sócio Bruno Rafael Catalão Lo-
pes.
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6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, eleitos
em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente ou de um
procurador da sociedade, no âmbito do respectivo mandato.

3 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria da Graça
Santa Marta Belo Barreiros Cardoso de Sousa.

Certifico ainda o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 54/000803 � Of.

� Cessação de funções de gerência de Fábio Garcia e Ana Cris-
tina Nunes Vicente Garcia, por renúncia, em 15 de Março de
2000.

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

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 14677709

GESCOFIS � CONSULTORIA, FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 509/
000804-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
04082000.

Certifico que entre Horácio da Silva Rodrigues e Fátima Cris-
tina Oliveira Cunha foi constituída a sociedade em epígrafe, que
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GESCOFIS � Consultoria, Fisca-
lidade e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua de Milão, 1, 4.º,
direito, em Caxias, freguesia de Paço de Arcos, concelho de
Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade po-
derá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e consultoria nas áreas
económica e financeira, estudo e projectos informáticos e empre-
sariais, consultoria fiscal, consultoria da segurança social e assun-
tos laborais, gestão e consultoria da qualidade, consultoria geral,
formação profissional e outros estudos e trabalhos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a um 1 002 410$, e corresponde à soma
de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma,
equivalente a 501 205$ cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo ou fora dele, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo do sócio, des-
de já nomeado gerente, Horácio da Silva Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contra-

tos estranhos ao objecto social, nomeadamente letras de favor,
fianças, subfianças e abonações.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a qual terá direito de preferência na aquisição, em pri-
meiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades de responsabilida-
de limitada com objecto diferente do seu ou reguladas por lei
especial.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 12504319

LAUS � COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO,
PAPELARIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7642-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502885602; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 13/000817.

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

5 � Apresentação n.º 13/000817 � Dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 19 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 14696495

J. C. MARTINHO � AR CONDICIONADO, ELECTRICIDADE
E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 930-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505036355;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. C. Martinho � Ar Condi-
cionado, Electricidade e Equipamentos de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ruy Belo, 8-B, na
Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparações de
ar condicionado, electricidade e equipamentos de telecomunica-
ções.

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
de 4500 euros, do sócio João Duarte Conceição Martinho, e uma
outra de 500 euros, da sócia Maria Emília Marques dos Reis
Martinho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos 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.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Duarte Con-
ceição Martinho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445789

DIALGUE � SEGURANÇA ELECTRÓNICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 631-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505056135; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIALGUE � Segurança Elec-
trónica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Arcadas S. Mi-
guel, loja 11, Quinta de São Miguel das Encostas, lote 80,
Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e en-
cerrar filiais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e instalação de
sistemas de segurança electrónica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for decidido pelo sócio único, compete ao sócio ou a 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 nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio único: Manuel Casimiro Oliveira Guedes.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445827

MIRANDA & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 635-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504957708; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miranda & Brandão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Nossa Senho-
ra do Rosário, 700, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, re-
presentações e comercialização a retalho de produtos informáti-
cos e de comunicações; criação e gestão de sistemas de informa-
ção.

ARTIGO 3.º

1 � 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 uma, tituladas uma
por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente ao capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

Fica desde já nomeado gerente o não sócio Vasco Miguel La-
deiras de Ávila Pais Brandão, solteiro, maior, residente na Ave-
nida de Nossa Senhora do Rosário, 700, em Cascais.

São sócios António Adérito Miranda e Francisco Augusto de
Ávila Pais Brandão.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445851

R. L. C. � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 539-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505082390;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. L. C. � Comércio de Equi-
pamentos para Telecomunicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amaro Monteiro,
3, 1.º, esquerdo, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos de
telecomunicações e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio único: Ricardo Luís Marques Nunes de Castro.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445843

AUTO TÁXIS PINTO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 636-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505087081; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000818.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Pinto Coelho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Conde de Mon-
te Real, Rua de João de Deus, 91, Vivenda, Tires, freguesia de
São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de alu-
guer em veículo automóvel ligeiro de passageiros � transporte
em táxi.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Pinto Co-
elho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

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 António Pinto Coelho e Maria Teresa de Abreu Se-
bastião Pinto Coelho.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445835

ESTORILMUDA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 643-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504992066; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
000824.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESTORILMUDA � Trans-
portes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Galiza, 347, Vi-
venda Alexandrina, Galiza, São João do Estoril, freguesia do
Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de mercadorias
nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
igual valor nominal, de 25 000 euros cada uma, tituladas uma por
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios, devendo, porém, um dos seus elementos ter obriga-
toriamente capacidade profissional nos termos da lei.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a intervenção do gerente Eugénio Inácio de Car-
valho.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e o não só-
cio Eugénio Inácio de Carvalho, casado, residente na Rua da
Galiza, 347, Vivenda Alexandrina, na Galiza, São João do Esto-
ril, Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Carlos Alberto Aires Cardoso e Zélia Maria Clara de
Carvalho Aires Cardoso.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12445924

HUMANMED � SERVIÇOS CLÍNICOS E VALORIZAÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 942-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505125919; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 42/000824.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma HUMANMED � Serviços Clíni-
cos e Valorização de Recursos Humanos para a Saúde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Malvas, lote C25/
26, 6.º, Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços clínicos
e exploração de unidades de prestação de cuidados de saúde.
Formação e desenvolvimento de recursos humanos, organização,
gestão e auditoria técnica em saúde e áreas conexas. Organiza-
ção de eventos, feiras, congressos e seminários na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios,
Luís Jorge Oliveira Carrasco Lança e Alexandra Manuela Rodri-
gues de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
será exercida pela sócia Alexandra Manuela Rodrigues de Car-
valho, desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se perante terceiros em todos os ac-
tos ou contratos com a assinatura de um gerente.

3 � É expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade
em quaisquer negócio de favor, tais como a subscrição de letras,
livranças, avales ou abonações e actos e contratos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
e participar em sociedades como objecto diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445967

FRANLOURENÇO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 943-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505076152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/000824.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANLOURENÇO � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Porto, 9, rés-do-
-chão, no lugar e freguesia de Casal de Cambra, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
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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 civil,
pedreiro, canalização, electricidade e pinturas.

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, tituladas uma por cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Francisco Silva
Lourenço.

ARTIGO 5.º

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

São sócios Francisco Silva Lourenço e Joaquim Lourenço.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445959

KIIP � KIOSQUE DE INTERNET, INFORMAÇÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 944-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505083930;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/000824.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KIIP � Kiosque de Internet,
Informação e Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Massamá
Norte, lote 115, 3.º, esquerdo, Massamá, freguesia de Belas, con-
celho de Sintra.

3 � A sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerên-
cia, bem como abrir ou encerrar filiais, delegações, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, manutenção de
hardware, software e publicidade multimédia, acessórios de in-
formática, desenvolvimento de hardware e software. Importação
de equipamento informático e o seu comércio. Tecnologias de in-
formação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma
de cinco quotas, no valor nominal de 3000 euros cada uma e uma
de cada sócio.

Que cada um dos sócios já realizou em dinheiro 50% da sua
quota, devendo o remanescente ser realizado em dinheiro no prazo
de 18 meses a contar desta data.

2 � A todos os sócios poderão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante igual a três vezes o capital
social inicial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, com objecto igual ou diferente do seu, e em socieda-
des reguladas ou não por leis especiais.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas fica sujeita às seguintes regras:
a) A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas entre os só-

cios ou a estranhos depende do consentimento escrito da socie-
dade, que na cessão terá sempre e em primeiro lugar o direito de
preferência e os sócios em segundo lugar;

b) Havendo mais de um sócio interessado na quota a ceder, esta
será dividida entre eles, de forma que se mantenha inalterada a
proporcionalidade, ao tempo existente, entre sócios cessionários.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio ti-

tular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judicial da quota;
e) Atribuição da quota em partilha, se a mesma for adjudicada

ao cônjuge que não seja o próprio sócio;
f) Em caso de divórcio, se a respectiva quota não ficar a per-

tencer exclusivamente ao sócio titular;
g) Se qualquer quota for cedida em contravenção com o dis-

posto no artigo 5.º;
h) Quando o respectivo sócio haja violado dolosamente o pac-

to social ou cometido acto lesivo dos interesses da sociedade.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-

va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

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

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos
os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderão os ge-
rentes, em conjunto:

a) Comprar e vender viaturas;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos;
d) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;

e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 8.º

As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleias ge-
rais, ordinárias e extraordinárias, convocadas mediante cartas
registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedi-
das com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quando a lei
impuser outra forma de convocação.

ARTIGO 9.º

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

São sócios João Manuel de Oliveira Rebelo, Mohmed Ikbal
Mussa Alibhai, José António Gonçalves Gomes, Vanda Sofia
Maia de Almeida Milheiro e Crispim Manuel da Rosa Dias.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445940
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TSNL � PROJECTOS, CONSULTORIA
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 642-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505010089; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
44/000824.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TSNL � Projectos, Consultoria
e Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Pombos, lote 20,
4.º, A, na Torre, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de projectos de
arquitectura e decoração. Compra e venda de bens móveis e imó-
veis. Concepção, promoção e gestão de actividades náuticas. Con-
sultoria e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
igual valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por
cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída 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 Nuno Maria Figueira Rodrigues Leónidas e Teresa
Maria Cardoso Metelo de Seixas Rodrigues Leónidas.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 12445932

CORRÊA, FELGUEIRAS & PARA � COMÉRCIO
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 507/
000803-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505018152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/03082000.

Certifico que entre Emerson Corlassoli Correa, Luís Carlos
Martins Felgueiras e Marta Elena Para Gordo foi constituída a
sociedade em epígrafe, que rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corrêa, Felgueiras & Para �
Comércio de Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Passeio de Vitorino Ne-
mésio, 2, 9.º, D, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, con-
celho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, ex-
portação, distribuição e representação de vestuário, calçado e
acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: duas no valor nominal de 2000 euros cada uma, tituladas uma
por cada sócio Emerson Corlassoli Correa e Luís Carlos Martins
Felgueiras, e outra no valor nominal de 1000 euros, titulada pela
sócia Maria Elena Para Gordo.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Emerson
Corlassoli Correa e Luís Carlos Martins Felgueiras.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 14766205

EPROVEITO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 824/
981210-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504389882;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 59 e 60/03082000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5075 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5075 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: três no valor nominal de
1600 euros cada uma, tituladas uma por cada sócio Francisco da
Cruz Infante, Sónia Alexandra de Jesus Coelho Martins e Gil da
Silva Domingos, e outra no valor nominal de 275 euros, titulada
pela sócia Cláudia Manuela Monteiro Gomes.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 59/000803 � Ces-

sação de funções de gerência de José Branco, por renúncia, em
19 de Julho de 2000.

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

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria An-
tonieta Lopes Dias Segurado Santos. 14766213

A VILA DA ROUPA BRANCA � LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 227/
000316-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/000816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de cessação das funções de gerente.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/000816 � Ces-
sação das funções de gerente de Maria Alice de Oliveira Nunes
Varela, por renúncia, em 23 de Junho de 2000.

O texto, na sua redacção actualizada, está depositada na pasta
respectiva.

30 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz Brito Trindade. 14671948

B. D. KIDS � REPRESENTAÇÕES DE PERFUMES
E ACESSÓRIOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 535-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 505006464; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
000706.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de B. D. Kids � Re-
presentações de Perfumes e Acessórios Infantis, L.da, e tem a sua
sede na Rua de São Francisco, 470-A, armazém E, Adroana, fre-
guesia de Alcabideche, Cascais.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida para outra lo-
calidade, dentro do mesmo concelho ou por concelho limítrofe,
por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de perfumes, acessórios infantis.

3.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
reguladas ou não por leis especiais, e constituir novas empresas
ou participar na sua constituição, mesmo que o respectivo objecto
não coincida, no todo ou em parte, com o que a sociedade esti-
ver exercendo.

4.º

O exercício da actividade social poderá ser prosseguido indi-
vidualmente pela sociedade ou através de associação com outras
entidades por qualquer uma das formas legalmente previstas, de-
signadamente em consórcio ou integrando agrupamento comple-
mentar de empresas.

5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das duas quotas seguintes: uma
com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Paulo
Alexandre do Carmo Coelho Barroso, e outra com o valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente ao sócio Victor Manuel Canhoto
David.

2 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral, pode-
rão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao limi-
te de 25 000 euros.

6.º

1 � A sociedade é representada e administrada por dois ge-
rentes, eleitos em assembleia geral por períodos de três anos,
renováveis.

2 � A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

3 � Fica expressamente vedado a qualquer dos gerentes obri-
gar a sociedade em quaisquer negócios, actos ou contratos estra-
nhos ao seu fim social, designadamente letras de favor, fianças,
abonações e actos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
2 � Para actos de mero expediente será suficiente a interven-

ção de um gerente.
8.º

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

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de de-
duzida a percentagem destinada à reserva legal, terão a aplica-
ção que os sócios determinarem, não sendo obrigatória a sua dis-
tribuição pelos sócios.

10.º

1 � Qualquer cessão de quotas, incluindo a cessão entre os
cônjuges, entre ascendentes e descendentes e entre sócios, quer
seja total ou parcial, ficará sempre dependente do consentimento
da sociedade.

2 � A deliberação sobre o pedido de consentimento deve ser
tomada nos 15 dias seguintes à sua recepção, sob pena de a efi-
cácia da cessão deixar de depender dele.
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3 � Sendo consentida a cessão de quotas, gozam do direito de
preferência a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo
lugar.

4 � Se vários sócios exercerem o direito de preferência pre-
visto no número anterior, a quota dividir-se-á entre eles na pro-
porção do capital social de que cada um for titular.

11.º

1 � A sociedade poderá amortizar compulsivamente:
a) Qualquer quota que seja transmitida sem o seu consentimen-

to, que seja arrestada, arrolada ou penhorada, se o respectivo ti-
tular não proceder ao levantamento do arresto, arrolamento ou
penhora no prazo de 30 dias a contar da apreensão, se for apre-
endida para massa falida ou insolvente ou por qualquer outra
forma sujeita, por qualquer motivo, a arrematação, adjudicação
ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal ou se for
objecto de qualquer providência cautelar, e ainda, por qualquer
modo, oferecida a terceiro como garantia de qualquer obrigação.

2 � A assembleia geral que proceder à amortização deverá de-
liberar se, em virtude dela, as demais quotas serão aumentadas
no seu valor nominal ou se a quota amortizada figurará no ba-
lanço com vista à eventual criação subsequente de uma ou mais
quotas destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

3 � Na deliberação que tiver por objecto a amortização não
terá direito de voto o titular da quota a amortizar.

4 � A amortização será efectuada pelo valor do último balanço
aprovado e o pagamento será efectuado em 12 prestações men-
sais e sucessivas, salvo estipulação em contrário.

Disposição transitória

1.ª Ficam já nomeados gerentes os sócios Paulo Alexandre do
Carmo Coelho Barroso e Victor Manuel Canhoto David.

2.ª A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, a aquisição de equipamento, a
instalação da sede social e a aquisição para esta de quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo defini-
tivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia nesse período logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12445355

LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

EDUARDO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8832/20000204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504514334; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20000204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo & Ribeiro, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Passadiço, 84, 3.º, na freguesia do Coração
de Jesus, concelho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto casa de hóspedes sem refeições.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 511 229$, pertencente ao sócio Eduardo Manuel
Valdeira Ribeiro, e outra do valor nominal de 491 181$, perten-
cente à sócia Ana Paula Valdeira Ribeira Gabriel.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes;
nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

5.º

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

6.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada e participar em
sociedades com objecto diferente do seu, em sociedade regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

8.º

As reuniões da assembleia geral são convocadas por carta re-
gistada com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11369566

ALVISQUER � CONSULTORIA, IMOBILIÁRIO
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8831/20000204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
20000204.

Certifico que  foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

Contrato social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ALVISQUER �
Consultoria, Imobiliário e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social em Lisboa, na Avenida
do Engenheiro Arantes e Oliveira, 22, 7.º, direito, freguesia de
Alto do Pina.

3 � A gerência poderá, nos termos da lei, transferir a sede so-
cial para dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e bem assim estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais,
sucursais, delegações ou outras formas de representação no País
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, incluin-
do a urbanização, construção e comercialização de propriedades
urbanas ou rústicas, por conta própria ou de terceiro; compra,
venda e revenda de propriedades urbanas ou rústicas ou quaisquer
direitos reais, por conta própria ou de terceiros; planeamento, co-
ordenação, fiscalização e gestão de projectos de obras; estudo e
avaliação de bens imobiliários e de equipamento; promoção, ad-
ministração e exploração de empreendimentos turísticos, despor-
tivos e de animação, incluindo as componentes hoteleira e de
restauração; consultoria.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diverso do seu e integrar agrupamentos complementares
de empresas, constituir associações em participação ou consórci-
os ou entidades de natureza semelhante e participar na sua ad-
ministração e fiscalização.
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ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
2500 euros, do sócio João Manuel de Melo Castelão Fontes da Cruz
Ferreira, e duas de 1250 euros cada, respectivamente do sócio
Nicolau Salgado Parreira do Amaral e da sócia Ana Maria da Costa
Pereira Caldas.

ARTIGO 5.º

Emissão de obrigações

1 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral e
nos termos da lei, emitir obrigações.

2 � Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela socie-
dade, os sócios gozam de direito de preferência na proporção das
quotas que detiverem, salvo se o contrário for deliberado pela
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Aquisições

A sociedade poderá, por deliberação da gerência e nos termos
da lei, adquirir ou alienar, quer quotas e obrigações próprias, quer
acções e quotas em sociedades comerciais e obrigações alheias e
realizar sobre umas e outras as operações que se mostrarem con-
venientes para a prossecução dos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até a um montante igual ao dobro do capital social, nas
condições que forem acordadas pela assembleia geral.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, em di-
nheiro e a título oneroso, nas condições que venham a ser apro-
vadas pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas e a sua divisão em caso de cessão par-
cial, entre os sócios ou a favor dos seus descendentes, cônjuge
ou ascendentes, não carece de autorização prévia da sociedade.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de
cessão de quotas a terceiros, será sempre necessário o consenti-
mento prévio da sociedade, ficando reservado à sociedade, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o
direito de preferência na aquisição das quotas cedendas. Na falta
de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir ou a amorti-
zar tal quota ou pelo seu valor nominal ou pelo valor resultante
da aplicação do disposto no artigo 1021.º do Código Civil, com
referência ao momento da cessão.

3 � Se mais de um sócio pretender usar o direito de preferên-
cia previsto no anterior n.º 2, a quota cedenda será dividida pe-
los preferentes na proporção das respectivas participações no
capital social.

4 � Para efeitos dos números anteriores, o sócio que preten-
da ceder a sua quota, ou parte da quota, deve comunicá-lo à ge-
rência da sociedade, indicando o nome do cessionário e as con-
dições da cessão; a gerência, por sua vez, informará os restantes
sócios, por carta registada com aviso de recepção, entendendo-
se que, se a sociedade e os sócios não responderem no prazo de
30 dias, a sociedade dá o consentimento à cessão e que os res-
tantes sócios não pretendem fazer uso do direito de preferência
que lhes assiste.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo do titular;
b) Interdição, morte, insolvência, apresentação ou requerimento

de falência do titular;
c) Exclusão do titular como sócio;

d) Penhor, arresto, penhora, arrolamento ou outra providencia
que possibilite a venda judicial ou forem dadas em caução de
obrigações que os seus titulares assumam sem que a prestação de
tal garantia seja autorizada pela sociedade;

e) Divisão ou transmissão da quota sem consentimento prévio
da sociedade, quando devido;

f) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens
ou separação judicial de bens de um sócio, se não for efectuada
a partilha da quota no ano imediato ao da sentença que decrete
qualquer destes factos, ou se, sendo efectuada a partilha nesse
prazo, a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio.

2 � A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo
máximo de 180 dias a partir da data em que, se for esse o caso,
a sociedade tiver conhecimento do facto que lhe der causa.

3 � A amortização processar-se-á pelo valor da quota deter-
minado em função do respectivo valor contabilístico com base na
rubrica relativa à situação líquida que resultar do último balanço
aprovado, nos casos previstos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 deste
artigo, sendo paga nas condições a serem deliberadas pela assem-
bleia geral, atentas as disposições legais aplicáveis.

4 � Nas situações previstas nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 deste
artigo, a amortização será levada a efeito pelo valor nominal da
quota ou por valor inferior a este, se o respectivo valor real de-
terminado nos termos do número antecedente, for inferior ao valor
nominal, sem prejuízo da responsabilidade em que o titular da
quota a amortizar possa ser passível, devendo o pagamento a le-
var a efeito ser efectivado em conformidade com o que for deli-
berado pela assembleia geral.

5 � A sociedade tem sempre o direito de antecipar como en-
tender o vencimento das prestações do preço da amortização, em
relação ao que tiver sido deliberado na assembleia geral para tal
fim.

6 � A quota amortizada pode figurar no balanço como tal e
os sócios podem deliberar que em vez dela sejam criadas uma ou
várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos geren-
tes que forem nomeados em assembleia geral, os quais não se-
rão remunerados, salvo se o contrário for deliberado pelos sócios.

2 � Os gerentes investidos dos poderes mais amplos para as-
segurar a gestão corrente da sociedade, podendo designadamente:

a) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
b) Aceitar, endossar e sacar letras ou outros efeitos comerciais;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, imóveis

ou móveis, incluindo veículos automóveis sempre que o enten-
dam conveniente para a sociedade;

d) Negociar e contrair empréstimos ou obrigações financeiras
equivalentes;

e) Conceder garantias e cauções ou prestar avales no âmbito
da actividade da sociedade;

f) Decidir sobre a participação no capital social de outras so-
ciedades e a associação com quaisquer pessoas jurídicas ou quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante,
podendo participar na sua administração e fiscalização;

g) Abrir ou encerrar estabelecimentos ou partes dos mesmos;
h) Dar e tomar de trespasse;
i) Firmar e terminar contratos de arrendamento;
j) Contratar e despedir empregados ou colaboradores da socie-

dade;
k) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a

prática de determinados actos ou categorias de actos;
l) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e pas-

sivamente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos,
confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções judiciais,
celebrar convenções de arbitragem, assinar termos de responsa-
bilidade substituindo-se por advogado ou pessoa habilitada sem-
pre que tenha de recorrer a juízo e, de um modo geral, deliberar
sobre todos os assuntos que não caibam na competência de ou-
tros órgãos da sociedade.

2 � Se os gerentes forem sócios, ficam dispensados de cau-
ção.

3 � Os gerentes podem delegar entre si a totalidade ou parte
dos poderes de que se encontram investidos, através de instrumen-
to notarial.
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ARTIGO 11.º

Vinculação

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus
actos e contratos:

a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes:
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade, constituído

para fins específicos, nos termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 9.º
deste contrato.

2 � A sociedade pode ser representada por qualquer dos seus
gerentes nas assembleias gerais das sociedades em que tenha par-
ticipação.

3 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a
sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações ou ou-
tros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo nulos e de nenhum efeito os actos e con-
tratos praticados em violação desta norma, sob pena de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um
dos gerentes, por carta registada com aviso de recepção, com uma
antecedência mínima de, pelo menos, 15 dias. Contudo, se o ca-
pital social se encontrar integralmente presente ou representado,
a assembleia geral poder-se-á realizar sem qualquer convocação.

2 � O sócio ou sócios impedidos de comparecer à assembleia
geral poderão fazer-se representar por outro sócio ou por pessoa
estranha à sociedade, mediante simples carta, por ele assinada,
dirigida à sociedade, identificando o representante.

ARTIGO 13.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício observados os
imperativos legais quanto à constituição de reserva legal, serão
aplicados conforme o que for decidido pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Dissolução

1 � A sociedade pode ser dissolvida nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia geral que deliberar a dissolução designará

também os liquidatários e regulará o processo de liquidação e par-
tilha.

ARTIGO 15.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11293276

DIZUELA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8830/20000204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504815334; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20000204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto, duração e capital

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIZUELA � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Calçada da Palma de Bai-
xo, 10, 10.º, B, freguesia de São Domingos de Benfica, conce-
lho de Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida para qualquer
outro local por deliberação dos gerentes em exercício.

3 � A sociedade pode abrir, transferir e encerrar filiais, agên-
cias, delegações e sucursais ou qualquer outra forma de represen-
tação, quando e onde o considerar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção de edifícios, compra e venda
de propriedades e o exercício da actividade de prédios � reven-
da dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A existência jurídica da sociedade será por tempo indetermi-
nado e contar-se-á, para todos os efeitos, a partir da data da sua
constituição.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5986 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro e dividido em quatro quotas com o seguinte valor nomi-
nal: 2993 euros, pertencente ao sócio Alípio Barrosa Pereira Dias;
1995 euros, pertencente à sócia Maria Manuel Felix Forte Perei-
ra Dias; 499 euros, pertencente ao sócio Francisco Miguel Forte
Pereira Dias, e 499 euros, pertencente à sócia Joana Andreia Forte
Pereira Dias.

ARTIGO 5.º

Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social, na proporção das respectivas quotas,
desde que assim seja deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO II

Da gerência e representação da sociedade

ARTIGO 6.º

1 � A gerência será exercida pelos sócios Maria Manuel Felix
Forte Pereira Dias, Francisco Miguel Forte Pereira Dias e Joana
Andreia Forte Pereira Dias, que ficam desde já nomeados geren-
tes, podendo ainda ser eleitos como gerentes pessoas estranhas à
sociedade.

2 � Ao eleger gerentes, ou renovar o seu mandato, quer em
reunião ordinária, quer em reunião extraordinária, a assembleia
deliberará se eles devem ou não prestar caução e quais as remu-
nerações que vão receber da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Dentro dos limites decorrentes da lei e dos presentes es-
tatutos, os gerentes têm os mais amplos poderes para promover
e dirigir os negócios sociais e administrar o património da soci-
edade, praticando quaisquer actos e celebrando, alterando ou res-
cindindo quaisquer contratos ou outros negócios jurídicos, nome-
adamente, contratos de alienação ou oneração de bens imóveis,
de alienação, oneração e locação de estabelecimentos comerciais
e industriais, bem como de subscrição, aprovação, alienação ou
oneração de participações noutras sociedades.

2 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
fianças, subfianças, avales, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade, bem como, em geral, para a repre-
sentar, em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é necessá-
rio a assinatura de todos os gerentes.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Haverá uma reunião ordinária da assembleia geral todos
os anos, em data não posterior a 30 de Março, para deliberar sobre
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o relatório de gestão, as contas do exercício, proposta de aplicação
dos resultados e proceder à apreciação da actividade dos gerentes da
sociedade.

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que
convocada por um ou mais gerentes.

3 � A convocação das assembleias gerais será feita por carta
registada dirigida a todos os sócios e expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, sem prejuízo, contudo, do disposto no Có-
digo das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 10.º

Qualquer dos sócios poderá fazer-se representar por outro em
reunião da assembleia geral, ordinária ou extraordinária, mediante
simples carta dirigida ao presidente da mesa.

CAPÍTULO IV

Dos sócios e suas quotas

ARTIGO 11.º

1 � É livremente consentida a cessão, total ou parcial, de quo-
tas entre os sócios, seja qual for a forma de que se revista.

2 � A cessão a terceiros depende de prévio consentimento da
sociedade, dado dentro do prazo de 30 dias a contar da recepção
de carta registada com aviso de recepção dirigida à sede social e
da qual conste o preço e condições da transacção.

3 � A sociedade primeiro e os sócios depois, gozam do direi-
to de preferência na cessão de qualquer quota.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas, verificando-se algum
dos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de penhor, arresto ou qualquer
procedimento cautelar e ainda quando venha ou possa vir a estar
sujeita a penhora, arrematação ou adjudicação judicial;

b) Em caso de morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Havendo acordo com o seu titular.
2 � O preço da amortização será fixado anualmente pela mai-

oria do capital social na assembleia geral ordinária realizada nos
termos do n.º 1 do artigo 9.º

3 � O preço das amortizações até à aprovação do primeiro ba-
lanço corresponderá ao valor de aquisição.

CAPÍTULO V

Disposições diversas

ARTIGO 13.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � O balanço e a conta de resultados fechar-se-ão, com re-

ferência a 31 de Dezembro de cada ano e serão submetidos à
apreciação da assembleia geral ordinária.

ARTIGO 14.º

Nos lucros líquidos apurados anualmente, uma parte será des-
tinada ao fundo de reserva legal ou a outros fundos especiais e a
parte restante será distribuída pelos sócios na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 15.º

Serão suportadas pela sociedade todas as despesas com a sua
constituição e respectivo registo.

ARTIGO 16.º

Todos os diferendos que vierem a suscitar-se entre os sócios e
a sociedade, resultantes deste contrato ou de actos sociais, serão
decididos pelo Tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa re-
núncia a qualquer outro.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, nos termos e
para os efeitos do disposto na alínea b), n.º 4, do artigo 202.º do

Código das Sociedades Comerciais, a movimentar a conta relativa
ao depósito das entradas de capital, podendo levantar as quantias
de que necessitar para pagamento das despesas inerentes à cons-
tituição e instalação da sociedade e necessárias ao início da sua
actividade e adquirir para a mesma 9000 avos indivisos da frac-
ção autónoma «A» do prédio urbano denominado «Estoril
Garden», freguesia do Estoril, concelho de Cascais, inscrito na
matriz sob o artigo 6478 e descrito na 2.ª Conservatória do Re-
gisto Predial de Cascais, sob a ficha 1856.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11369531

BRUNO & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8826/20000203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504644530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000203.

Certifico que entre Gaspar Jorge de Carvalho Palmeiro, Bruno
Miguel Faustino José e Avelino Manuel Gois Eliseu Pereira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bruno & Gaspar, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Bombarda, 33, Beco da Bombarda, fregue-
sia dos Anjos, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de represen-
tação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade hoteleira, bar, res-
taurante e cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 050 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais
no valor nominal de 350 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos
os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos:

a) Com as assinaturas de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um mandatário da soci-

edade no âmbito dos poderes expressamente conferidos;
c) Pela assinatura do mandatário no âmbito dos poderes que fo-

rem expressamente conferidos.
3 � É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos es-

tranhos aos negócios sociais, tais como fianças, avales, letras de
favor ou outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � As cessões de quotas a estranhos dependem sempre do

consentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes em segundo, terão direito de preferência.

3 � O sócio que queira transmitir a sua quota, por venda, do-
ação ou qualquer outra forma, no todo ou em parte, deve comu-
nicar à sociedade as condições de transmissão em carta regista-
da enviada com a antecedência não inferior a 30 dias.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o titular as ceder em infracção ao disposto no artigo 5.º;
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c) Quando em qualquer processo a quota do sócio seja objecto
de penhora, arresto ou de qualquer outro procedimento judicial de
que possa resultar a sua alienação ou transformação forçada;

d) Quando o sócio viole os seus deveres e obrigações para com
a sociedade ou por qualquer forma prejudique gravemente o bom
nome, credibilidade ou actividade da sociedade;

e) Quando o sócio seja declarado falido.
2 � A contrapartida da quota amortizada, exceptuando o caso

da alínea a) deste artigo, será igual ao seu valor nominal, salvo
disposição legal em contrário.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11369191

ALMI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8825/20000203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504702955; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20000203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ALMI � Sociedade de Constru-
ções, L.da, com sede na Avenida do Infante Santo, 23, 8.º, C, fre-
guesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de re-
presentação, no País ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção de moradias e de prédi-
os, total ou parcialmente, destinados à habitação. Realização de
obras de recuperação e melhoramentos imobiliários, bem como
de obras públicas e infra-estruturas de urbanização. Aquisição de
prédios destinados a revenda, bem como de terrenos para cons-
trução de prédios destinados, total ou parcialmente, à habitação,
administração de prédios, fracções autónomas e condomínios.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, que após a taxa de conver-
são corresponde a (2 004 820$), integralmente, realizado em di-
nheiro, já entrado na caixa social, está dividido em duas quotas
iguais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Duarte Aresta de Branco Miranda e João Jorge Tavares de
Almeida.

4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais são des-
de já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois
gerentes para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em pri-

meiro lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito
de preferência, devendo o pedido de consentimento ser solicita-
do, nos termos seguintes:

a) O sócio que pretenda ceder a sua quota comunicará tal facto
à sociedade indicando o cessionário, o preço e os restantes ter-
mos e condições da cessão;

b) No prazo de 30 dias a sociedade prestará ou recusará o con-
sentimento para a cessão;

c) Casa a sociedade consinta na cessão, deverão os sócios que
pretendam exercer o seu direito de preferência comunicar por es-
crito ao cedente tal intenção, no prazo de 15 dias a contar da data
em que tenha sido prestado o consentimento;

d) Se mais do que um sócio pretender exercer a direito de pre-
ferência a(s) quota(s) a ceder serão rateadas pelos sócios interes-
sados, na proporção das respectivas participações no capital so-
cial.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante global de 100 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11369337

ENERBIGORNE � PROJECTOS DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8821/20000202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504738674; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20000202.

Certifico que entre José Pedro da Costa Santos Ribeiro da Silva, e
ENER.CO, S. R. L., foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ENERBIGORNE � Pro-
jectos de Energia, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sede em Lisboa, na Rua do Professor João Barreira,
10, 6 P, freguesia do Lumiar.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

3 � A criação de formas locais de representação em concelhos
diferentes do concelho da sede depende de simples deliberação
da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto projectos de realização e gestão
de parques eólicos, hídricos e de outras formas de energia.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações sociais em so-
ciedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e associar-se com outras para formar agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais ge-
rentes.

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

ARTIGO 7.º

As deliberações sobre alteração do contrato de sociedade, so-
bre a admissão de novos sócios, ou sobre fusão, transformação e
dissolução da sociedade, serão tomadas por maioria de três quar-
tos dos votos de todos os sócios.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11369183
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AGROLEICO � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS E BACTERIOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 115/871028; identificação de pessoa colectiva n.º 501422790;
averbamento n.º 7 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 20-22/20000113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentações n.os 20/21/20000113.
Cessação de funções dos gerentes António Miguel Setúbal

Moreira da Silva e Umbelina Calvário Setúbal Moreira da Silva,
por exoneração, em 14 de Dezembro de 1999.

Apresentação n.º 22/20000113.
Designação de gerente, por deliberação de 14 de Dezembro de

1999.
Gerente: Mário Fausto Franchi, residente na Rua de Santo An-

tónio à Estrela, 33, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11367687

DIRECTOR INVESTMENTS, LTD.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 115/871028; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e ins-
crição n.º 11; números e data das apresentações: 6-7/20000113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 6/20000113.
Cessação de funções dos gerentes Maria Teresa Nunes de Oli-

veira Santos Gomes de Almeida e Martinho de Sousa Pais, por
destituição, em 14 de Setembro de 1999.

Apresentação n.º 7/20000113.
Designação de gerente, por deliberação de 14 de Setembro de

1999.
Gerente: Mário Jorge Queiroz e Castro, Suite 3B, Mansion

House 143 Main Street, Gibraltar.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11320095

DECOR OFFICE � PROJECTOS DE DECORAÇÃO
E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8796/20000120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503889830; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 36/
20000124.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
n.º 1 do artigo 1.º, n.º 1 do artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 5.º da
sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma DECOR OFFICE � Projec-
tos de Decoração e Equipamento de Escritório, L.da, e tem a sua
sede na Rua dos Soeiros, 320-D, freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores da sociedade, é de 5000 euros (1 002 410$) e cor-
responde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros
(501 205$), pertencentes uma a cada um dos sócios, Anabela Cor-
reia Neves Santiago Pires e Simão José Santos Santiago Pires.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade podendo não ser remunerada, se
tal for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os
sócios, nomeados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11353830

ALVERN SPAIN, SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8901/20000124; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 40/20000124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 40/20000124.
Alteração da representação permanente.
Sede: Lisboa, Avenida da Liberdade, 114-134, freguesia de São

José.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11353872

A SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2449; identificação de pessoa colectiva n.º 501264523;
data: 20000928.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos que serviram de base ao registo da prestação de con-
tas, relativas ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 07243154

AMITRADE � MERCADOS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2431; identificação de pessoa colectiva n.º 502520833;
data: 17022000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos que serviram de base ao registo da prestação de con-
tas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10473432

BLICONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2881; identificação de pessoa colectiva n.º 502714522;
data: 03022000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos que serviram de base ao registo da prestação de con-
tas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10157220

ANCORAL � EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO
E FRUIÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2881; identificação de pessoa colectiva n.º 502714522;
data: 03022000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relativas
ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 11377445

ALAD � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1341; data: 21022000.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 08731438

DIMAFER � PROJECTOS E EMPREENDIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3398; identificação de pessoa colectiva n.º 502762675; data:
14032000.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 12310034

DATAMAIS � BASE DE DADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 115/871028; identificação de pessoa colectiva n.º 503098680;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 6-7/20000125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 2 � Apresentações n.os 6/7/20000125.
Designação de Hélder José Mendonça Braz, para exercer o car-

go em nome de Compta SGPS � Sociedade Gestora de Partici-
pações Sociais, S. A., em substituição de José António Mascare-
nhas Pedroso.

Luís Manuel Pêgo Todo Bom, casado, residente na Rua do Alto
do Duque, 37, em Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11353880

A. GARCIA � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 7551/980601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503565032; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
20000121.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 400 000$
para 2 000 000$ e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º,
n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

1 � O capital social é de 2 000 000$, está integralmente reali-
zado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e cor-

responde à soma de duas quotas: uma de 1 980 000$, do sócio Arnaldo
José Martins Garcia, e uma de 20 000$, do sócio José Leonardo
Santos da Costa.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11353465

2LD � LARA & LOBATO DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 3658/930208; identificação de pessoa colectiva
n.º 503966649; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/20000121.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Tierno Galvão, torre 3, 6.º,

sala 610, freguesia de Santa Isabel.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11353406

ESPAÇO MÁGICO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO
LÚDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 6681/970522; identificação de pessoa colectiva
n.º 503877492; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 25/
20000121.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 400 000$
para 2 500 000$ e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º da
sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 2 500 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde
à soma de três quotas: duas de 835 000$, pertencendo uma a cada
um dos sócios, António Fernando Marques e Paulo Jorge
Gorgulho Lopes da Costa Feio, e uma de 830 000$, pertencente
à sócia Olga Petrovna Kazmina.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11353449

ACTIVIDADES 2000 � SERVIÇOS DE APOIO
ÀS OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 3658/930208; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556009; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
991029.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 28 de Outubro de 1999: Ramiro

José de Mira Alves Teixeira, residente na Póvoa de Santo Adrião,
na Rua de Jaime Cortesão, 7, 4.º, esquerdo, e Vanessa Baptista
Muchanga, residente em Santo António dos Cavaleiros, na Rua
de Maria Veleda, 6, 3.º, direito.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11319500
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ALMOURA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrícula
n.º 3658/930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502116889;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 18; números e data
das apresentações: 10-11/20000121.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Jorge Maria da Cunha

José de Mello, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 1999.
Designação do vogal do conselho de administração Nuno de

Carvalho Fernandes Thomaz, residente na Rua da Imprensa Na-
cional, 83, 3.º, Lisboa, para o triénio em curso 1998-2000, por
deliberação de 25 de Março de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 06317855

AUTO MECÂNICA ALTO DA EIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 5743/900125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502183411; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 27/
20000121.

Certifico que foi registado o reforço de capital, redenominação
e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais, de va-
lor nominal de 2500 euros cada, e pertencem uma a cada um dos
sócios, Hugo Miguel dos Reis Capela e Alzira Cardoso dos Reis
Capela.

Ficou depositado na pasta respectiva, o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11353473

AUTO MECÂNICA ALTO DA EIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 3658/930208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502183411; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 21, 22/20000119.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/20000119.
Cessação de funções, do gerente Modesto Gomes Alves Cape-

la, por renúncia, em 23 de Dezembro de 1999.

Apresentação n.º 22/20000119.
Designação de gerente, por deliberação de 23 de Dezembro de

1999.
Gerente: Hugo Miguel dos Reis Capela.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11352809

AMARITEJO � COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO
E HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção. Matrí-
cula n.º 550/960412; identificação de pessoa colectiva
n.º 503623890; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 18, 19/20000121.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/20000121.
Cessação das funções dos membros da direcção: José de Cas-

tro de Mira Mendes, António Carlos dos Santos Marques da Costa

e António José Pereira Cardoso Mota, por renúncia, em 15 de
Outubro de 1999, 18 de Outubro de 1999 e 24 de Outubro de
1999.

Apresentação n.º 19/20000121.
Designação de direcção, em 23 de Dezembro de 1999.
Prazo: triénio de 1999-2001.
Direcção: presidente, Francisco António Brandão Rodrigues

Cal, residente na Rua da Ilha dos Amores, lote 4.10.02, bloco
esquerdo, 2.º, esquerdo, Lisboa; secretário, João Pedro Rodrigues
da Conceição, residente na Avenida de 25 de Abril, 9, 11.º, di-
reito, Almada; tesoureiro, Ana Maria dos Santos Rei, residente
na Rua da Ilha dos Amores, lote 4.10.02, bloco esquerdo, 1.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão da Silva. 11353430

LISBOA � 2.A SECÇÃO

HIDROERG � PROJECTOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 539/890417; identificação de pessoa colectiva
n.º 502166886; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data
da apresentação: 42/980929.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução dos gerentes para o triénio de 1998-2000 por de-

liberação de 29 de Maio de 1998.
José Manuel de Amorim Ferreira; Rolf Herman Mattern e

António Raul Eira Leitão.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fi-
lomena da Costa Silva Loureiro. 08505993

HIDROERG � PROJECTOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 539/890417; identificação de pessoa colectiva
n.º 502166886; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 56/990311.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua dos Lusíadas, 9, 4.º, direito, fre-

guesia de Alcântara, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fi-
lomena da Costa Silva Loureiro. 08755485

FERNANDO NOGUEIRA TRINDADE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 396/360113; inscrição n.º 8; número e data da apresen-
tação: 39/981106.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 24 de Maio de 1997.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fi-
lomena da Costa Silva Loureiro. 08366608

G. I. L. � GARE INTERMODAL DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.a Secção. Matrí-
cula n.º 5099/941114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503299120; inscrições n.os 12 e 13; números e data das apre-
sentações: 11 e 12/20000824.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
n.º 1 do artigo 13.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 13.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três mem-
bros, eleitos pela assembleia geral por um período de três anos,
podendo ser reeleitos.

Foi ainda registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e revisor oficial de

contas, para o triénio de 2000-2002, por deliberação de 30 de
Maio de 2000.

Conselho de administração: presidente, Raul António de Sá
Vilaça e Moura; vogais: Rui Filipe de Moura Gomes, Mário
Manuel Machado de Abreu.

Revisor oficial de contas efectivo, António Francisco Xavier de
Sousa e Menezes; suplente, Severo Praxedes Soares.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13723340

IMOCAIXA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.a Secção. Matrí-
cula n.º 5164/941212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503321427; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8 e inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 9 e 10/20000825.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
A administradora Caixa Geral de Depósitos, designou para

exercer o cargo em nome próprio, Vítor Manuel Lopes Fernan-
des, em substituição de António Tomás Correia, que renunciou
em 10 de Julho de 2000.

Cessação de funções do administrador Fernando Miguel Se-
queira, por ter renunciado em 10 de Julho de 2000.

Nomeação de administrador, por cooptação, em 31 de Julho de
2000, Pedro José de Albuquerque da Costa Alemão.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13722972

FUNEPORTUGAL � ACTIVIDADES FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.a Secção. Matrí-
cula n.º 5223/950105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503333336; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 14 e 15/20000822.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Cristina Almudi Luesma,

por ter sido destituída em 19 de Julho de 2000.
Nomeação de gerente, por deliberação de 19 de Julho de 2000,

Samuel Patrick Donald Kershan.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13722999

LISBOA � 3.A SECÇÃO

STARRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 732/000907; identificação de pessoa colectiva
n.º 504954962; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/
000907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado,
parcialmente, o contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma STARRENT � Aluguer de Au-
tomóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João Crisóstomo,
89-A, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 9 180 000$, da sócia Castanheira � Compra, Venda
e Gestão de Bens, S. A., e outra de 8 820 000$, do sócio Orlando
Domingos Higino.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12102490

SOCIEDADE DE TAPEÇARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 132/260318; identificação de pessoa colectiva
n.º 500268754; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/
000918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado, parcialmente, o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a
retalho de pronto-a-vestir, malhas e confecções diversas e comér-
cio a retalho de têxteis para o lar e decoração.

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

Está conforme a original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12102814

SILCOGE � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE OBRAS GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 865/490914; identificação de pessoa colectiva
n.º 500257094; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/
000818.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima com a de-
nominação SILCOGE � Sociedade Construtora de Obras Gerais,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social em Lisboa, na Avenida
de Fontes Pereira de Melo, 6,

5.º, freguesia do Sagrado Coração de Jesus.
2 � Por simples deliberação do conselho de administração po-

derá proceder-se à mudança de sede ou do domicílio da socie-
dade para qualquer outro local do território português
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3 � Também por simples deliberação do conselho de administra-
ção poderá a sociedade estabelecer ou extinguir filiais, agências,
sucursais, delegações ou qualquer outra forma de representação, quando
e onde for julgado conveniente.

ARTIGO 3.º

O seu objecto continua a ser a exploração da construção civil,
bem como a representação de materiais de construção.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 300 000 000$

2 � O capital social está representado por 300 000 acções, do
valor nominal de 1000$ cada uma, ao portador.

ARTIGO 6.º

As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100 ou
mais acções a atribuir de acordo com a preferência dos accionis-
tas, podendo o conselho de administração, quando o julgar con-
veniente ou lhe for solicitado, emitir certificados provisórios ou
definitivos, representativos de qualquer número de acções.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de aumento de capital, têm os accionistas direi-
to de preferência na subscrição de novas acções, na proporção da-
quelas que possuírem.

2 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever a parte que
lhe couber, pode a mesma ser subscrita por qualquer dos outros
accionistas.

3 � No caso previsto no número anterior, se mais do que um
accionista quiser subscrever as acções, serão estas rateadas na pro-
porção das acções que possuírem.

4 � Quando nenhum accionista quiser subscrever, poderão en-
tão as acções ser subscritas por terceiros, em condições a definir
pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � É estabelecido o direito de preferência dos accionistas nos
casos de transmissão de acções a qualquer título, salvo sucessão
mortis causa.

2 � É atribuída eficácia real ao direito de preferência consig-
nado no número anterior.

3 � Para efeitos do n.º 1, o accionista que pretender transmi-
tir parte ou a totalidade das acções deverá avisar os outros accio-
nistas, por carta registada com aviso de recepção, identificando
o proposto adquirente e as condições em que se propõe realizar
a transmissão.

4 � Os accionistas interessados deverão manifestar ao accio-
nista proponente, no prazo de 15 dias, a sua intenção de usar do
direito de preferência.

5 � Decorrido o prazo mencionado no número anterior, se ne-
nhum accionista usar do direito de preferência, poderá o accio-
nista proponente transmitir as suas acções nas condições propos-
tas.

6 � Havendo vários accionistas a usar do direito de preferên-
cia, as acções serão cedidas na proporção das acções que possu-
írem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia
geral, sob proposta do conselho de administração, emitir obriga-
ções e outros títulos de dívida, devendo os termos e condições
da respectiva emissão constar daquela deliberação.

2 � A sociedade poderá ainda mediante deliberação da assem-
bleia geral ou, nos casos permitidos por lei, por simples delibe-
ração do conselho de administração, adquirir acções, obrigações
ou outras participações sociais próprias ou alheias e sobre elas re-
alizar as operações que se mostrem convenientes para a prosse-
cução dos interesses sociais.

ARTIGO 10.º

Os títulos representativos de acções e obrigações devem ser as-
sinados por dois administradores, podendo um fazê-lo por chan-
cela.

ARTIGO 11.º

Não será reconhecido pela sociedade mais do que um representan-
te por cada acção, seja qual for o número dos seus titulares.

ARTIGO 12.º

1 � As acções dadas em penhor, ou que sejam por qualquer forma
oneradas, conservam todos os direitos sociais, de carácter patrimonial
ou não, desde que o accionista possa provar que continuam a
constituir sua propriedade.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se
prova bastante a entrega, na sua sede social, de documento emi-
tido por instituição de crédito que certifique ser a mesma depo-
sitária das acções oneradas, ou o registo destas na sociedade.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

A assembleia geral, regularmente convocada e constituída, re-
presenta a universalidade dos accionistas, e as suas deliberações,
quando tomadas nos termos da lei e do presente contrato, são
obrigatórias para todos os accionistas.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um pre-
sidente e um secretário eleito pelo período de quatro anos, entre
todos os accionistas, ou outras pessoas, sendo sempre permitida
a reeleição.

2 � Na falta ou impedimento do presidente, será este substi-
tuído por um dos accionistas presentes.

ARTIGO 15.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º, n.º 2, as convocações
das assembleias gerais serão feitas na forma legal, com a ante-
cedência mínima de um mês, realizar-se-ão na sede social ou no
local indicado por anúncios convocatórios.

ARTIGO 16.º

1 � Constituem a assembleia geral os membros da mesa e to-
dos os accionistas com direito a voto.

2 � Têm direito de voto os accionistas que possuam 100 ou
mais acções, conferindo cada 100 acções direito a 1 voto.

3 � O exercício do direito de voto depende de estarem, com
a antecedência de três dias úteis da data da assembleia:

a) Registadas ou depositadas em nome do accionista um nú-
mero de acções nominativas ou ao portador sujeitas aos regimes
de depósito ou registo, que confiram tal direito; ou

b) Depositadas nos cofres da sociedade ou da prova desse de-
pósito num estabelecimento bancário do mesmo número de ac-
ções ao portador não sujeitas àqueles regimes.

4 � Para efeitos do número anterior somar-se-ão as acções do
mesmo accionista nas condições das alíneas a) e b) daquele nú-
mero.

5 � Os accionistas que não possuam o número de acções re-
ferido no n.º 2 deste artigo poderão agrupar-se de forma a
completá-lo, devendo, neste caso, fazer-se representar por um
deles ou por outro accionista, cujo nome será indicado em do-
cumento subscrito por todos os accionistas agrupados ou em car-
tas separadas dirigidas ao presidente da mesa entregues dentro do
prazo referido no n.º 3 deste artigo.

6 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista com direito a fazer parte da assem-
bleia, bastando para a prova do mandato uma simples carta, com
assinatura, entregue na sede da sociedade até três dias antes do
designado para a realização da assembleia geral, dirigida ao pre-
sidente da mesa, a quem competirá a sua apreciação.
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ARTIGO 17.º

1 � Salvo os casos prescritos na lei e no presente contrato, as
assembleias gerais poderão deliberar qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados.

2 � Os accionistas poderão ainda tomar deliberações unânimes
por escrito e oralmente, e assim reunir-se em assembleia geral
sem observância de formalidades prévias desde que todos este-
jam presentes ou representados e todos manifestem a vontade de
que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado as-
sunto.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
simples maioria de votos salvo as excepções previstas na lei.

2 � As deliberações para aumento de capital, fusão ou disso-
lução da sociedade e alterações aos estatutos carecem de voto fa-
vorável de accionistas representando 75% do capital social.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral anual reunirá até ao dia 31 de Março,
de cada ano, para discutir e aprovar ou modificar o relatório do
conselho de administração, o balanço e as contas do exercício fin-
do, com respectivo parecer do fiscal único, deliberar quanto à
aplicação de resultados e proceder, quando for caso disso, às elei-
ções que forem da sua competência, podendo ainda tratar de
quaisquer assuntos de interesse da sociedade, desde que sejam ex-
pressamente indicados na respectiva convocatória.

2 � A assembleia geral de accionistas reúne ainda sempre que
o conselho de administração ou o fiscal único o julguem neces-
sário ou quando a reunião seja requerida por accionistas que re-
presentem, pelo menos, 20% do capital social.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conse-
lho de administração composto por três ou cinco membros, con-
forme deliberação da assembleia geral que designará o presiden-
te.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos
pela assembleia geral pelo período de quatro anos e poderão sem-
pre ser reeleitos.

3 � A assembleia geral poderá ainda eleger um administrador
suplente.

ARTIGO 21.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer, em geral,
os mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade em
juízo e fora dele, activa e passivamente, bem como praticar to-
dos os actos tendentes à realização do objecto social, nomeada-
mente:

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

b) Instalar, manter, transferir, ampliar ou encerrar estabeleci-
mentos, delegações, agências ou quaisquer formas de represen-
tação social;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, acções, partes so-
ciais ou obrigações de outras sociedades bem como acções e obri-
gações próprias;

d) Propor acções, deduzir oposições, fazer reclamações peran-
te qualquer tribunal, instância ou repartição púbica, confessar, de-
sistir ou transigir em quaisquer pleitos e comprometer-se em ar-
bitragem;

e) Nomear e admitir consultores, directores, chefes de serviço
e quaisquer outros empregados, fixando os seus vencimentos e
gratificações;

f) Constituir mandatários nos termos e para os efeitos previs-
tos no Código das Sociedades Comerciais;

g) Delegar algum ou alguns dos seus poderes num ou mais ad-
ministradores ou numa comissão executiva, devendo fixar os li-
mites e condições da delegação e, no caso de criar uma comis-
são executiva, estabelecer o seu modo de funcionamento.

2 � É expressamente proibido ao conselho de administração
obrigar a sociedade de qualquer modo, em actos ou contratos

estranhos aos negócios da sociedade ou de empresas suas associadas,
nomeadamente nessas circunstâncias, concedendo, em nome delas,
avales, fianças, ou quaisquer outras garantias ou ainda vinculando-se
em letras e livranças de favor, respondendo os administradores que
infrinjam estas disposições pessoal e ilimitadamente pelos prejuízos
que daí possam advir para a sociedade.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por mês, devendo as reuniões ser convocadas pelo presidente ou
por dois outros administradores.

2 � As reuniões do conselho de administração poderão ser
convocadas, por carta, telegrama ou outro meio.

3 � Considerar-se-ão ainda regularmente convocadas as reu-
niões cuja data for fixada em reunião anterior na qual tenham
estado presentes ou representados todos os administradores.

4 � As deliberações do conselho de administração só serão vá-
lidas se estiver presente ou devidamente representada a maioria
dos seus membros em exercício.

5 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos membros presentes ou devidamente represen-
tados, dispondo o presidente de voto de qualidade e lavrando-se
sempre a respectiva acta.

6 � Os membros do conselho de administração poderão fazer-
-se representar por outro administrador, mediante simples carta
dirigida ao presidente, mas cada instrumento de representação não
pode ser utilizado mais do que uma vez.

7 � Compete à assembleia geral determinar a forma pela qual
os membros do conselho de administração caucionam o respec-
tivo mandato, podendo dispensá-la nos casos permitidos na lei.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura do administrador-delegado no âmbito da de-

legação de competência que lhe tiver sido conferida;
d) Pela assinatura dos mandatários constituídos, no âmbito e

nos termos do correspondente mandato.
2 � Em actos determinados, a sociedade pode ser obrigada

pela assinatura de um só administrador, ou de um procurador,
desde que conferidos os necessários poderes pelo conselho de
administração.

3 � Os documentos de mero expediente podem ser assinados
por um administrador ou por um procurador, considerando-se
actos de mero expediente a emissão de cheques e o movimento
de contas bancárias, mas não a emissão de ordens de pagamen-
to, o aceite, o aval ou o endosso de títulos cambiários e, em
geral os que devam constar de documento autêntico ou autenti-
cado.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 24.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal
único efectivo e um suplente, devendo ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � O mandato do fiscal único e suplente será por quatro anos
e é renovável.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

1 � Os membros dos corpos sociais serão remunerados, ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os membros eleitos ou designados para os corpos sociais
continuarão em exercício das suas funções até serem designados
aqueles que devam substituí-los.
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ARTIGO 26.º

Na falta de suplentes, as vagas do conselho de administração, até
à primeira assembleia geral que as preencha, serão supridas por
cooptação.

CAPÍTULO VII

Ano social, balanço e lucros

ARTIGO 27.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 28.º

Os lucros anuais, líquidos de impostos e reservas legais, nos ter-
mos do respectivo balanço, serão distribuídos pelos accionistas,
salvo se os accionistas deliberarem unanimemente dar-lhes outra
aplicação.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia geral que for convocada para deliberar a li-

quidação e partilha, regulará o modo de proceder a tais actos.

ARTIGO 30.º

Para dirimir as questões entre accionistas e entre estes e a so-
ciedade, emergentes quer do presente contrato, quer dos actos so-
ciais, fica estipulado o foro da comarca de Lisboa, com renúncia
expressa a qualquer outro.

Disposições transitórias

ARTIGO 31.º

Nomeação da mesa da assembleia geral, dos membros do con-
selho de administração e do fiscal único.

Ficam desde já nomeados para comporem a mesa da assembleia
geral, o conselho de administração e o fiscal único para o primei-
ro quadriénio:

Mesa da assembleia geral: presidente, Pedro Manuel Lopes
Saragga Leal, casado, residente na Avenida da Liberdade, 224,
em Lisboa; secretário, José António Teixeira de Figueiredo, ca-
sado, residente Rua de Alexandre Herculano, 29, 1.º, direito, em
Lisboa.

Conselho de administração: presidente, Joaquim Carlos Silveira,
casado, residente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 6, 5.º,
em Lisboa; vogais: Pedro Manuel Martins Pinheiro Silveira, ca-
sado, residente na Rua de Maria Ulrich, 4, bloco 2, 8.º, esquer-
do, em Lisboa; Leonilde Martins Pinheiro Silveira, casada, resi-
dente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 6, 5.º, em Lisboa.

Fiscal único: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (n.º 19), contribuinte
fiscal n.º 501280324, com sede em Lisboa, na Rua da Artilharia
Um, 104, 4.º, esquerdo, representada pelo Dr. José Maria Rêgo
Ribeiro da Cunha (revisor oficial de contas n.º 497); vogal suplen-
te: Amável Alberto Freixo Calhau, casado, revisor oficial de con-
tas com o n.º 364, contribuinte fiscal n.º 159274397, com domi-
cílio profissional na Rua da Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, em
Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12545031

SAÚDE 5 � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 726/000907; identificação de pessoa colectiva
n.º 505049899; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
000907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Saúde 5 � Clínica Médica, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 151, 1.º, B, em Lisboa,
freguesia de São Sebastião da Pedreira.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de: clínica e consul-
tório médico de várias especialidades, nomeadamente, oftalmo-
logia, cardiologia, otorrinolaringologia, neurocirurgia, entre ou-
tros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de quatro quotas de 1500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Henrique Ma-
nuel Pacheco Medeiros de Mesquita Gabriel, João Paulo Pedrosa
Branco da Cunha, Rui Miguel Ganhão Candeias Santos Fino e
Pedro Manuel Ferreira da Costa Sutil Roque.

4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, dependendo a cessão a estranhos do consentimento pré-
vio da sociedade.

2 � Na cessão a estranhos têm direito de preferência a socie-
dade, em primeiro lugar e em segundo os sócios não cedentes.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota notificará por es-
crito a sociedade da sua resolução, mencionando e identificando
o respectivo cessionário, o preço ajustado, a forma de pagamen-
to e todas as demais condições estabelecidas.

4 � Nos 90 dias subsequentes àquela notificação reunir-se-á a
assembleia geral da sociedade, onde se decidirá se a sociedade
está ou não em condições legais de adquirir, para si, a mencio-
nada quota pelo valor que corresponda à média de duas avalia-
ções independentes, ambas acordadas pelas partes do património
imobiliário da sociedade, deduzida das eventuais dívidas contra-
ídas para a sua aquisição, ou por outro valor livremente acorda-
do entre o sócio cedente e a sociedade. A quantia que for devida
será paga em duas prestações semestrais iguais e sucessivas, sem
juros, vencendo-se a primeira 90 dias depois da deliberação.

5 � Se for deliberado que a sociedade não pretende ou não
pode adquirir para si a referida quota, poderá outro sócio usar
desse direito de opção, nas mesmas condições que usaria a so-
ciedade.

5.º

Em caso de partilha em consequência de divórcio, ou separa-
ção judicial de pessoas e bens, ou só de bens, se a quota ficar a
pertencer ao cônjuge que não seja titular, a quota será amortiza-
da pelo valor que for apurado segundo as regras estipuladas no
n.º 4 do artigo anterior.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade compete a todos
os sócios que, deste já, ficam nomeados gerentes.

2 � O exercício do cargo de gerente será remunerado ou não
conforme for deliberado em assembleia de sócios.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em to-
dos os seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjun-
ta de dois gerentes.

7.º

A sociedade goza do direito de amortizar as quotas, nos casos
de penhora, arresto ou outra modalidade de apreensão judicial.

8.º

Os resultados do exercício serão distribuídos após apuramento
da seguinte forma: as receitas, os custos e as perdas gerais serão
imputadas aos sócios proporcionalmente às suas quotas, as recei-
tas, os custos e as perdas específicas da actividade de cada sócio
ser-lhe-ão atribuídos na sua totalidade.

9.º

A colaboração de terceiros na prestação de cuidados médicos
será apenas possível após aprovação unânime dos sócios.
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10.º

Os sócios ficam autorizados a fazer suprimentos à sociedade
nas condições a fixar em assembleia geral.

11.º

A aquisição de imobilizado para utilização comum ou especí-
fica dos sócios e o seu respectivo funcionamento e sua amorti-
zação será definida em assembleia de sócios.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13719343

VIRGÍLIO PEREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 019/740624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500300224; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 1/2/000908.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Rui Jorge de Sousa
Alvas, por renúncia, em 15 de Maio de 2000, e a seguinte desig-
nação:

Designação de gerente, em 15 de Maio de 2000, José Manuel
Nascimento Alves, casado, residente na Calçada do Rio, 32, 3.º,
esquerdo, Algés.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13718746

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CHILE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 031/731003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500414556; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19; número e data
da apresentação: 1/000920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções do administrador Jacobus Cornellius
Maria Antonius Gillis, por renúncia, em 21 de Março de 2000.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12597619

TELEWORLD TELEMÁTICA PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3933/921209; identificação de pessoa colectiva
n.º 502885548; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
11/000824.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
9 de Agosto de 2000.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13723367

SOATIS � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3288/920325; identificação de pessoa colectiva
n.º 502734850; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/
000907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
27 de Junho de 2000.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13695312

VACATION CARE INTERNATIONAL (PORTUGAL)
GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1327/900223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502298782; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
15/000907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 28 de
Julho de 2000.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13718843

REBOQUES ARISVITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2627/910715; identificação de pessoa colectiva
n.º 502590505; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/000904.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 27 de
Julho de 2000.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12543845

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS DO CANAVIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1156/891218; identificação de pessoa colectiva n.º 502259841;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/000828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de José Estolano Ribeiro Vilaça,
por renúncia, em 28 de Abril de 2000, e de George Emile Mourgue
d�Algue, por renúncia, em 13 de Abril de 2000.

Pela inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 14/000828.
Designação de gerentes, em 3 de Julho de 2000, Eduardo Ma-

nuel Fonseca Igrejas, casado, residente na Alameda de Fernão
Lopes, 20, 6.º, direito, Miraflores; José Luís Fajardo Fernandez
de Bobadilla, casado, residente na Travessa de Teixeira Júnior,
1, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 15/
000828.

Deslocação de sede para a Travessa de Teixeira Júnior, 1, fre-
guesia de Alcântara, Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 10594167

S. M. T. � SOCIEDADE MERCANTIL DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 675/000911; identificação de pessoa colectiva
n.º 501563393; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
5/000911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado, parcialmente, o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de S. M. T. �
Sociedade Mercantil de Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida de Gomes Pereira, 53-A, freguesia de Benfica, concelho de
Lisboa.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12079430

VERSÁTIL � ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 672/000906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503908690; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
000906.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado,
parcialmente, o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Versátil � Organização de Espectá-
culos e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 88, 7.º,
esquerdo, em Lisboa.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na organização de espectáculos, servi-
ços, produção, comercialização, vendas e distribuição directamen-
te pela sociedade por conta própria e ou em nome de terceiros, de
produtos ligados à comunicação e ao mundo do espectáculo no
campo da música, rádio, televisão, cinema, teatro e publicações
literárias.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13691996

SEGUROS E PENSÕES GERE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1532/900522; identificação de pessoa colectiva
n.º 502352914; inscrição n.º 41; número e data da apresentação:
25/000913.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 245 000 000 euros para 380 000 000 euros,
ficando assim alterado, parcialmente, o contrato quanto ao n.º 1 do
artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 380 000 000 de euros e encontra-se
integralmente dividido em 76 000 000 de acções com o valor no-
minal de 5 euros cada.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)
6 � (Mantém-se.)
7 � (Mantém-se.)
8 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12583626

SOCIEDADE ANTINOMIA, PRODUÇÕES VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6642/970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503901016;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
3/000825.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede para a Avenida de Guerra Junqueiro,  14,
3.º, direito, freguesia São João de Deus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 11502770

TUDO É FESTA � ORGANIZAÇÃO DE FESTA
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6477/960123; data: 000912.

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

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13719475

ULTRAPAL � TRANSFORMADORA E DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 755/650428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500291497; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 11/000907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a recondução dos administradores em 29 de Março de 2000.

Período: triénio 2000-2002.
Administradores: Rui Marques Gonçalves, casado, residente na

Rua de Joaquim Costa, 7, 3.º, esquerdo, Lisboa; Esmeralda Fer-
reira da Costa Martins, casada, residente na Rua de Campo de
Ourique, 125, 2.º, direito, Lisboa, e Maria Joaquina das Dores
Neves Costa Marinho Marques, casada, residente em Santana,
Sesimbra.

Em 7 de Setembro de 2000, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13718827

SANTOMAR � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 955/630429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500723532; inscrição n.º 26; número e data da apresentação:
5/000914.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 500 000 000$ para 2 500 000 euros, com
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado, par-
cialmente, o contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é 2 500 000,00 euros, encontrando-se integral-
mente realizado em dinheiro e nos demais bens do activo, e está
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representado por 500 000 acções com o valor nominal de 5 euros
cada uma.

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

Em 14 de Setembro de 2000, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12596019

TITAN � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7957/971126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504007700; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 21/24/000906.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Luís Manuel Vieira
da Silva Estornilho, por renúncia, em 27 de Julho de 2000, e a
seguinte designação:

Designação de gerente em 27 de Julho de 2000.
Sérgio António Ascenção Solano.

Em 6 de Setembro de 2000, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13692003

SELECTIBANQUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6326; identificação de pessoa colectiva n.º 980113539; data
da apresentação: 000810.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes às pres-
tações de contas simples e consolidadas do ano de 1998.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12079898

TEXOLI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9692; identificação de pessoa colectiva n.º 504526480; data
da apresentação: 000823.

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

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12545740

VICTISVELOX � IMOBILIÁRIO E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 680/000912; identificação de pessoa colectiva
n.º 504738780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade por quotas, adoptando
a denominação de VICTISVELOX � Imobiliário e Consultado-
ria, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Venezuela, 55, A, fre-
guesia de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social da sociedade consiste na compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, adminis-
tração de imóveis, prestação de serviços de consultadoria,
marketing e gestão de empresas.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir ou participar em
quaisquer sociedades, com objecto social diferente ou igual ao
seu, e em agrupamentos complementares de empresas sociedades
reguladas por leis especiais, consórcios, agrupamentos europeus
de interesse económico ou qualquer outra forma de representa-
ção, associação ou agrupamento.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, estando representado por duas quotas, uma com o va-
lor nominal de 4900 euros da Picrell Trading, Ltd., e outra com
o valor nominal de 100 euros, do sócio Luís Filipe Alves da Sil-
va Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão em assembleia geral deliberar por una-
nimidade que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao
montante de 100 000 000 de euros.

2 � A cessão de quotas a terceiros, não sócios, depende sem-
pre do consentimento da sociedade ficando os sócios não ceden-
tes com direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por outros sócios ou por outra pessoa, mediante carta, diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral, e ainda que tais
assembleias se efectuem sem observância de formalidades prévias.

2 � O mandato conferido nos termos deste número pode vi-
gorar por tempo indeterminado.

ARTIGO 7.º

1 � Qualquer sócio terá direito à informação sobre a gestão
da sociedade.

2 � O direito à informação sobre qualquer assunto social de-
verá ser requerido à gerência, mediante carta registada com avi-
so de recepção, com a antecedência de 10 dias, indicando, de
forma discriminada e objectiva, quais os elementos de informa-
ção, análise de documentos, bens sociais e demais elementos pre-
tendidos pelo sócio.

3 � A consulta da escrituração, livros e documentos deverá ser
feita na sede social ou em outro local a designar pela gerência,
desde que dentro do mesmo concelho da sede da sociedade e no
horário a ser fixado pela gerência.

4 � Sem prejuízo do direito à respectiva consulta, a gerência
poderá recusar, de forma justificada, a entrega de cópias de cer-
tos documentos.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade, a sua representação fora e
em juízo, activa e passivamente, fica a cargo da gerência.

2 � Os gerentes poderão não ter direito a remuneração se tal
vier a ser deliberado pela assembleia geral, podendo a mesma
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 � A gerência pode, sem necessidade de deliberação da as-

sembleia geral, alienar ou onerar bens imóveis, e alienar, onerar
ou locar estabelecimentos comerciais bem como subscrever, ad-
quirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades.

ARTIGO 9.º

1 � Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das
Sociedades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, de-
pois de deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou
reintegração da reserva legal, terão a aplicação que for delibera-
da em assembleia geral, por maioria simples dos votos e sem
sujeição a qualquer limite mínimo de distribuição aos sócios.
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2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos sócios
adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos le-
gais.

ARTIGO 10.º

Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos sócios, o
activo e o passivo serão adjudicados aos sócios na proporção das
suas quotas.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 11.º

1 � Fica desde já nomeado gerente António de Carvalho Andrade,
viúvo, residente na Rua de José de Melo Castro, 5, 7.º, direito, em
Lisboa.

2 � A gerência fica desde já autorizada a, nos termos previs-
tos no artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Sociedades Co-
merciais, efectuar o levantamento do capital social realizado e
depositado numa instituição de crédito, para efeitos de pagamento
de despesas de constituição e registo do contrato de sociedade e
para pagamento de despesas de instalação da sociedade.

3 � Nos termos e para os efeitos na alínea d) do artigo 19.º
do Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência autorizada
a celebrar, alterar, aditar ou fazer cessar, antes do registo defini-
tivo do contrato de sociedade, contratos de trespasse, cessão de
exploração, contratos de arrendamento, para habitação, comer-
cial ou outro fim, contratos de aquisição, venda e permuta de bens
imóveis, de prédios rústicos ou urbanos, incluindo fracções de pré-
dios urbanos e ainda a celebração de registos provisórios de aqui-
sição, venda ou permuta, contratos de compra e venda de bens
móveis, incluindo veículos automóveis e outros móveis sujeitos a
registo, contratos de aquisição e fornecimento de mercadorias,
contratos de empreitadas, contratos de prestação de serviços,
mandatos, contratos de trabalho, contratos de depósito, contratos
de agência e de comissão, contratos de transporte, contratos de
locação financeira de bens móveis ou imóveis, contratos de
aluguer de bens móveis, cessão de créditos ou de posição contra-
tual, contratos de seguro de quaisquer espécie, contratos de
financiamento, comparticipação, apoio ou incentivo de actos ou
actividades, incluindo com o Estado ou entidades públicas e par-
ticulares e contratos de fornecimentos de água, electricidade, te-
lefone e telefax que sejam necessários e inerentes ao funciona-
mento da sociedade, bem como abrir e movimentar contas
bancárias em nome da sociedade, prestar, constituir, beneficiar e
fazer cessar cauções, fianças, avales ou outro tipo de garantia,
incluindo hipoteca e penhor ou outros ónus sobre bens móveis
ou imóveis.

ARTIGO 12.º

A sociedade assumirá todas as despesas inerentes à sua constitui-
ção.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12583804

RAPIDAUTO � REPARAÇÕES RÁPIDAS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 185/770302; identificação de pessoa colectiva n.º 500651043;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 17/18/000911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Fernando Rodrigues Louren-
ço, por renúncia, em 10 de Fevereiro de 2000, e foi alterado,
parcialmente, o contrato quanto aos artigos 3.º e 7.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$ e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios, uma de 668 000$, do sócio Belarmino Casimiro da
Silva Teixeira da Costa, uma de 664 000$, do sócio Mário da Sil-
va Teixeira da Costa, uma de 334 000$, do sócio Carlos Alberto
Ferreira Gaspar, e uma de 334 000$, da sócia Cândida Maria da
Silva Correia.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Mário da Silva
Teixeira, Carlos Alberto Ferreira Gaspar e Cândida Maria da Silva
Correia, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois ge-
rentes, bastando a assinatura de um gerente para actos de mero
expediente.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12583677

RESTAURANTE CORTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 117/731031; identificação de pessoa colectiva
n.º 500402000; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/
000626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado, parcialmente, o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 25 000$,
pertencente ao sócio Artur dos Santos Pinto, e outra de 375 000$,
pertencente à sócia Regina Maria Gaio Lopes.

5.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios Artur dos San-
tos Pinto, Regina Maria Gaio Lopes e Ângela Soares dos Santos
Pinto.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13699229

SCI � SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
(PORTUGAL) � AGÊNCIAS FUNERÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 393/730403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500365571.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos:

27 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 10/000823.
Cessação das funções de Stephen Howard Sevier Thomas, por

destituição, em 22 de Julho de 2000.
29 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/000823.
Cessação das funções de Maria Cristina Almudi Luesma, por

destituição, em 22 de Julho de 2000.

30 � Apresentação n.º 11/000823.
Designação de administradores em 22 de Julho de 2000.
Marcus Charles Hillman-Eady, casado, Villa La Coccinela, 45,

Rue Ploti, MC 98000 Mónaco, presidente; Samuel Patrick Donald
Kershaw, casado, 42, Anchor Lane, Box Moor, Hemel,
Hempstead, Inglaterra.

27 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 12/000823.
Cessação das funções de Thomas Craig Benson e Hervé Paul

Antoine Rocine, por renúncia em 23 de Fevereiro de 2000, e 5 de
Junho de 2000, respectivamente.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12545694
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TÁXIS NUNES DOS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 455/681106; identificação de pessoa colectiva n.º 500450013;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 7/8/000830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de António Antunes
Gama, por renúncia, em 9 de Agosto de 2000, e foi aumentado
o capital  social  de 400 000$ para 5000 euros,  com
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado,
parcialmente, o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, pertencentes uma ao sócio Diamantino da Silva Ventura, e
outra à sócia Eugénia Portela Morgado Ventura.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, será exercida pelos gerentes que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes ambos os sócios e o não sócio Manuel Louvado Ven-
tura, casado e residente no Bairro das Fontes, lote 80, em Vale
Figueira, freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em to-
dos os seu actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 14691847

RESTELO � COMPANHIA HOTELEIRA
PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 484/670925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500231338; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
25/000908.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 31 de Março de 2000.
Período: triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, Rui Manuel Nogueira

Simões; vogais: Bento Dias; Miguel Ferreira Libano Monteiro.
Fiscal único: efectivo, Rodrigo Moctezuma Pinto Leite (revi-

sor oficial de contas) residente na Rua de Ponta Delgada, 80, 1.º,
esquerdo, Lisboa; suplente, Maria do Rosário Monteiro, casada,
residente na Rua de Alfredo da Silva, 3, no Monte Estoril (revi-
sor oficial de contas).

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13691988

OLIVETUR � AUTOMÓVEIS DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 683/000913; identificação de pessoa colectiva
n.º 505052733; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OLIVETUR � Automóveis de Tu-
rismo, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fialho de Almeida, 34,
6.º, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, e do mesmo modo, poderá a sociedade
abrir agências, sucursais e filiais em qualquer zona do País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de automóveis de turismo
com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios António de
Oliveira e Aurora Teixeira de Magalhães Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios An-
tónio de Oliveira e Aurora Teixeira de Magalhães Oliveira, que
desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão, divisão ou doação de quotas é livre, desde que feita
entre sócios ou descendentes, carecendo, em todos os restantes ca-
sos, do consentimento da sociedade, e gozando esta, em primei-
ro lugar, e os restantes sócios, em segundo lugar, do direito de
preferência na sua alienação, quando feita a título oneroso.

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 em-
presas.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12583979

SOCIEDADE DE PAPELARIAS ARTEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 180/450728; identificação de pessoa colectiva
n.º 500267618; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 33/000915.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Américo Gonçalves,
por renúncia, em 13 de Abril de 2000.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 � apresentação n.º 46/
000915.

Cessação das funções da gerência de Maria Luísa Vieira Ro-
drigues Gonçalves, por renúncia, em 13 de Abril de 2000.

27 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12596671

TÁXIS SILVA SANTOS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 716/730628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500422494; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/000914.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Deslocação de sede para a Rua do General José Paulo Fernan-
des, 34, 2.º, frente, freguesia da Ajuda, Lisboa.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12596043
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TOMÉ LOPES & COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.a Secção. Matrí-
cula n.º 3260/920309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502760648; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
21/000810.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o con-
trato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. C. I. C. U. � Serviços Clíni-
cos Integrados, Centro de Urologia, L.da

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação social onde e quando o julgar con-
veniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu
e integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir
associações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida dos De-
fensores de Chaves, 83, 1.º, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Tomé Manuel de Matos Lopes
e Maria Gabriela de Magalhães Colaço.

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 30 000 euros mediante deliberação tomada, por unanimi-
dade, por todos os sócios.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a estabelecer em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12079910

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MADEIRA BOUTIQUE E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 256/871118; identificação de pessoa colectiva
n.º 501885056; entrada e data: 11 464/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12010685

MARIA JOSÉ & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69/881013; identificação de pessoa colectiva
n.º 502052694; entrada e data: 11 306/000615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12948411

CABELEIREIROS � JOSÉ PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2765/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503024783;
entrada e data: 11 652/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 08388180

CABRAL CUNHA FERREIRA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 304/890216; identificação de pessoa colectiva n.º 502111070; en-
trada e data: 11 665/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12011363

MALTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 95/881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502052651; en-
trada e data: 11 430/000616.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010413

QUARESMA, IRMÃO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 161/610106; identificação de pessoa colectiva n.º 500842299;
entrada e data: 11 544/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11496380

CASA DE CAFÉS BELORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 683/560105; identificação de pessoa colectiva n.º 500536430;
entrada e data: 11 587/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12020567

CASA DO PARQUET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5425/960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503698580;
entrada e data: 11 534/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11948922
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PRESTACONTAS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7520/980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504243756;
entrada e data: 11 190/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12009024

CAMPOS & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1465/900405; identificação de pessoa colectiva n.º 502323647;
entrada e data: 11 572/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12009032

PAVILHÃO ELECTRO JAPONÊS � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1475/900124; identificação de pessoa colectiva n.º 502276657;
entrada e data: 11 679/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010901

MARPIC � CONSULTORES INTERNACIONAIS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1976/920923; identificação de pessoa colectiva n.º 502843012;
entrada e data: 11 487/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12011886

CARISMA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2344/930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502926325;
entrada e data: 11 599/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12009040

COMPAGNIE GÉNERALE DES EAUX (PORTUGAL)
CONSULTADORIA E ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1140/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502646802;
entrada e data: 9349/000516.

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. 12289450

 CENTRAL SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2344/910729; identificação de pessoa colectiva n.º 502465425;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
32/000925.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 2, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem sede na freguesia de São Mamede, na
Rua Castilho, 63, 6.º, no concelho de Lisboa. Por simples deli-
beração do conselho de administração poderá a sociedade deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712950

CENTRALCONTROL SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 910/901219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465417; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 31/000925.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 3, do contrato soci-
al, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

3 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Castilho,
63, 6.º, freguesia de São Mamede. Por simples deliberação do
conselho de administração poderá a sociedade deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712942

CRUZELINE, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8231/990625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504718983; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/000925.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/000925.
Cessação de funções do gerente Marco António Antunes da Sil-

va, por ter renunciado em 1 de Outubro de 1999.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712861
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COMERCIAL LEASING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 831/890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502219440;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32; número e data da apresenta-
ção: 34/000925.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

32 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 34/000925.
Deliberação de aprovação do projecto de fusão, em 18 de Se-

tembro de 2000.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712969

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 760/910612; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465409; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25 e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 22/23/000529.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções e inscrição de nomeação.

25 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 22/000529.
Cessação de funções dos administradores, Andrés Obregon San-

to Domingo, Mario Anibal Rodas Diaz, Dário Castaño Zapata e
Juan Luís Restrepo Valencia, por renúncia, em 20 de Março de
2000, e do fiscal único efectivo e suplente, Oliveira Rego & Ale-
xandre Hipólito,  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e
Octávio de Brito Castambide Fernandes, por renúncia, respecti-
vamente, em 10 de Março de 2000, e 16 de Março de 2000.

27 � Apresentação n.º 23/000529.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único por

deliberação de 21 de Março de 2000, para quadriénio em curso
de 1999-2002.

Conselho de administração: Francisco Gomes de Carvalho
Martins, divorciado, residente na Avenida do Almirante Reis, 115,
Lisboa, presidente; Manuel António Ribeiro Serzedelo de Al-
meida, casado, residente na Avenida de Tierno Galvan, torre 3,
14.º, Amoreiras, Lisboa; Luís Manuel Pinto Basto Vinhas, casa-
do, residente na Rua Castilho, 63, 6.º, Lisboa.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, Lisboa;
Fernando Jorge Marques Vieira, casado, residente na morada an-
terior, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 07414692

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 760/910612; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465409; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 29/000925.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 3, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

3 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Castilho,
63, 6.º, freguesia de São Mamede. Por simples deliberação do
conselho de administração poderá a sociedade deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712926

QUIVENDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6362/970723; identificação de pessoa colectiva
n.º 504171925; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 6/7/000925.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido, tendo sido
alterado o artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo social, é de 600 000$ e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 300 000$ cada, pertencendo uma a cada
uma das sócias.

b)  Aditar ao contrato social o artigo 8.º, com a seguinte re-
dacção:

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 20 000 000$.

São sócias: Maria Fernanda Palet Cortegaça Guerra e Maria
Eduarda Cardim Salgado.

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 6/000925.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Simões Pe-

reira Mendes, por ter renunciado em 13 de Setembro de 2000.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712560

MONTEIRO, ROSA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 062/770907; identificação de pessoa colectiva
n.º 500695911; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os

11 e 12; números e datas das apresentações: 23/24/000407 e 13/
000926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido, tendo sido al-
terados os artigos 2.º e 3.º do contrato social, que passaram a ter
a seguinte redacção:

2.º

O objecto social é a produção de audiovisuais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 300 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 650 000$ cada, pertencentes uma de cada um dos sócios Paulo
Jorge Coutinho Rodrigues e Manuel Pereira Rodrigues.

8 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/000407.
Cessação de funções dos gerentes João Paulo da Silva Moedas

Miguel e Maria Clara da Rocha Esteves, por terem renunciado
em 28 de Janeiro de 2000.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12767085
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MASTER PET � ALIMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7703/981211; identificação de pessoa colectiva n.º 504397370;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
31/000926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referidos e inscrição de
designação, tendo sido alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social,
que passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
75 000 euros da sócia Royal Canin.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, ficará a cargo de um
ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo
necessária a assinatura de um gerente ou de dois procuradores para
obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, nos termos precisos
da deliberação.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 28/000926.
Cessação de funções dos gerentes Luís Filipe Ferreira Rodrigues e

Carlos Manuel da Silva Douwens, por renúncia, em 17 de Agosto de
2000.

7 � Apresentação n.º 30/000926.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 18 de Agosto de 2000,

Bruno Samboa, casado, 1, Rue des Janquilles 34 380 Teyran, e Ana
Filipa Babo da Costa Fonseca, solteira, maior, residente no Campo
Grande, 28, C, Lisboa.

7 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 31/000926.
Cessação de funções da gerente Ana Filipa Babo da Costa Fonse-

ca, por ter renunciado em 4 de Setembro de 2000.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712900

CLUBE DE VIAGENS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5844/970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503793922;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8/9/000926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido, tendo sido alte-
rados os artigos 3.º e 5.º do contrato social, que passaram a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de
12 000 000$, pertencente à sócia Escalatur � Viagens e Turismo,
L.da,  e outra de 8 000 000$, pertencente ao sócio Reno Carlos
Pereira Maurício.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a outorgante
Mafalda Maria Dias Bravo de Magalhães.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em to-
dos os seu actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/000926.

Cessação de funções do gerente Reno Carlos Pereira Maurício, por
ter renunciado em 2 de Fevereiro de 2000.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 07414722

MP 3 � MARKETING PROMOCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7844/990129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504563068; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/000926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/000926.
Cessação de funções do gerente João Pedro Freire Matias, por

ter renunciado em 12 de Julho de 2000.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13713043

MATOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8384/990830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500835624; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 37/000926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido.

6 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 37/000926.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Henriques Cân-

dido, por ter renunciado em 20 de Setembro de 2000.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13704869

CEPOVA � CONSTRUTORA DA EMPREITADA
PÓVOA DO VARZIM/APÚLIA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22/951212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503545902; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 38/
000926.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

5 � Apresentação n.º 38/000926.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de

10 de Março de 2000, para o ano de 2000.
Designados por Zagope: efectivo, José Nicomedes Moreira;

suplente, José Francisco Cadório Ferreira Lino.
Designados por OPCA: efectivo, Luís Manuel Lousada Soares,

casado, residente na Rua das Amoreiras, 72, EF, 11.º, Lisboa;
suplente, Jorge Ybarguem Amaral, casado, residente na Rua de
Luís de Freitas Branco, 4, 9.º, direito, Lisboa.

Designados por SOPOL: efectivo, João Miguel Rocha Frota
Cúcio; suplente, João Paulo Peleteiro Castanheira.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 07414706
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CONSTRUÇÕES COSTA BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9437/000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200723; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
36/000926.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º, n.º 1, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sede é na Rua do Coronel Santos Pedroso, 13, loja 2,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13713060

CENTROAIRE � GESTÃO DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7077/980416; identificação de pessoa colectiva
n.º 503271780; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/
000921.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado para
1 002 410$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrita, é de 1 002 410$ e corresponde à soma
de seis quotas: três do valor nominal de 90 000$, pertencentes
duas à sociedade Arlindo Vieira Puga & Irmão, L.da, e uma à
sociedade Transportes Areia da Praia, L.da; uma do valor nomi-
nal de 110 000$, pertencente à mesma sociedade Transportes
Areia da Praia, L.da; uma do valor nominal de 220 000$, perten-
cente ao sócio Henrique Vieira Puga, e uma do valor nominal de
402 410$, pertencente à sociedade Alcunhas � Investimentos e
Construções, L.da

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009245

MICROLEÃO � INFORMÁTICA E FORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8975/000403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504903357; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
000925.

Certifico que o capital social de 5000 euros foi aumentado para
50 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MICROLEÃO � Informática
e Formação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo do Leão,
12-A, Centro Comercial Leo, loja 14/15, freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros, correspondente a uma única quota da só-
cia Carla Marisa Alves Ventura.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712349

MINIMAL � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9432/000925; identificação de pessoa colectiva
n.º 505110547; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000925.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

Denominação social e duração

A sociedade adopta a firma MINIMAL � Tecnologias de In-
formação, L.da

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Pro-
fessor Vítor Fontes, 10-A/B, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá cri-
ar sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de software e
prestação de serviços e comercialização de produtos nas áreas da
informática e organização, representações, importações e expor-
tações, estudos, assistência técnica, formação e projectos produ-
ção, tradução, edição e distribuição de documentação técnica.

ARTIGO 4.º

Participações noutras entidades

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá livremente
adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou
interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade, nou-
tras sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou con-
sórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo
e lei reguladora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos
respectivos órgãos sociais e praticar todos actos necessários para
tais fins.

ARTIGO 5.º

Capital social, prestações suplementares

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma quota no valor nominal de 4900 euros, pertencente à
sócia Minimal Formação e Consultoria, L.da, e uma quota no valor
nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Francisco Paulo Bor-
ges Andrade.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A transmissão, total ou parcial, de quotas a terceiros depen-

de do consentimento expresso da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primei-

ro lugar, e os sócios, em segundo lugar, têm direito de preferên-
cia na sua aquisição.
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4 � A infracção ao disposto nos números anteriores torna ine-
ficaz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios,
a transmissão total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo
do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Acordo com o sócio;
b) Pelo falecimento de qualquer sócio, desde que a posição do

falecido não seja assumida pelos respectivos herdeiros;
c) Falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente de-

clarada;
d) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judi-

cial da quota;
e) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
f) Incumprimento pelo respectivo titular, por qualquer forma,

das disposições deste pacto social, designadamente, transmissão
da quota com violação do disposto no artigo 6.º, bem como das
deliberações da assembleia geral;

g) Destituição, com justa causa, do sócio da gerência da socie-
dade.

2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar
qualquer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro.

3 � O titular da quota de cuja amortização se tratar poderá vo-
tar relativamente à deliberação sobre a amortização.

4 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos pre-
vistos nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1, será o que para a quota
resultar do último balanço aprovado à data da amortização, po-
dendo ser paga até ao limite de 12 prestações mensais iguais e
sucessivas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade compete ao sócio Francisco Paulo
Borges de Andrade, desde já nomeado gerente, que não prestará
caução, nem será remunerado, salvo deliberação em contrário dos
sócios.

2 � O gerente exercerá os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei
e sem prejuízo das disposições dos presentes estatutos, e ainda
dentro dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos
sócios.

3 � Nos seus actos e contratos, a sociedade obriga-se com a
assinatura do gerente Francisco Paulo Borges de Andrade.

4 � Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em quaisquer
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

Deliberações dos sócios

Além dos casos resultantes da lei, nomeadamente, dos n.os 1 e
2 do artigo 246.º do Código das Sociedades Comerciais, ou pre-
vistos em outras disposições do presente contrato de sociedade,
dependem também de deliberações dos sócios a contratação de
financiamentos e a assunção de outros compromissos ou respon-
sabilidades acima do valor que porventura houver sido fixado por
deliberação dos próprios sócios.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das
assembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios para os endereços constantes dos registos so-
ciais e expedidas com a antecedência mínima de 16 dias.

2 � A representação voluntária do sócio poderá ser conferida a
qualquer pessoa, indicada em procuração ou em simples carta.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712721

CERPAR SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1419/920212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502714492; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 30/000925.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 3, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

3 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Castilho,
63, 6.º, freguesia de São Mamede. Por simples deliberação do
conselho de administração poderá a sociedade deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712934

PERALTA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 203/600405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500843503; entrada n.º 4206; data: 990708.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitan-
tes à prestação de contas do exercício de 1998.

12 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 09236570

CAVES DA ATALAIA � EXPORTADORES , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 743/880616; identificação de pessoa colectiva
n.º 502004274; entrada: 6164/990909.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitan-
tes à prestação de contas do exercício de 1998.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 11997010

MJJ � CONTABILIDADE, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3905/941114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503295302; entrada e data: 11 472/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12011843

QUARTZO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4017/950105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503333417; entrada e data: 11 520/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12021547
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PAULO INÁCIO � ARMAS E MUNIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4771/951026; identificação de pessoa colectiva n.º 500370150;
entrada e data: 11 192/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12513687

MARQUES & DINIS CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6127/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503870609;
entrada e data: 11 119/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008931

MAGNA DOMUS � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5882/970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503819816;
entrada e data: 11 361/000616.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11983582

PORTUGAL 2001, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8241/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504462709;
entrada e data: 11 657/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008915

MAXIDUO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8109/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504385011;
entrada e data: 11 083/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12036480

CORTES MISTOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7944/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504667700;
entrada e data: 11 340/000616.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12772429

CLETENGE, CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5881/970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503797391;
entrada e data: 11 130/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11314400

MARIA ESTER � GABINETE DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5835/961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503795267;
entrada e data: 11 706/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13751140

PRIMEIRUS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5510/960826; identificação de pessoa colectiva n.º 503707309;
entrada e data: 11 098/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008877

MARSOF, CALÇADO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5447/960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503695971;
entrada e data: 11 312/000615.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12948314

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7061/980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504123068;
entrada e data: 11 517/000619.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008869
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MICROTRON � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5077/960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503599352;
entrada e data: 11 349/000616.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12299715

MATA & MATA � SOCIEDADE DE INFORMÁTICA
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6794/980126; entrada: 8479; data: 000210.

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 1998.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12772909

PUBLIWEB � SOLUÇÕES INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9097/000518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504856219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/000518.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Ricardo Jorge Cabrera Gomes Loureiro;
2.º Francisco de Sousa Rodo Leotte do Rego;
3.º Sofia Pereira Cruz Durão Leotte do Rego;
4.º João Miguel Bastos Pereira Nunes da Silva,

que se rege pelo contrato, cujo extracto é o seguinte:

Documento complementar, elaborado nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, para instruir a escri-
tura de 27 de Abril do ano 2000, lavrada com início a fl. 47 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 344-I do 12.º Cartório
Notarial de Lisboa.

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma de PUBLIWEB � Soluções
Internet, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. João Couto, 6, 5.º,
D, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Também por simples deliberação da gerência, a sociedade
poderá abrir ou fechar estabelecimentos, agências, filiais, delega-
ções, sucursais ou outras formas locais de apresentação, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: cons-
trução, alojamento, manutenção e divulgação de páginas para intranet
e internet, bem como o desenvolvimento de multimédia. Consultoria
informática. Formação profissional. Comércio por grosso e a retalho
de equipamento informático, seu fabrico, montagem, manutenção e
reparação.

2 � A sociedade poderá participar livremente na constituição
ou aquisição de capital em sociedades de responsabilidade limi-
tada, de qualquer tipo, com objecto afim, complementar ou di-
verso daquele.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de  5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma no

valor de 1300 euros, pertencente a Ricardo Jorge Cabrera Gomes
Loureiro, duas no valor de 1250 euros, pertencentes cada uma a
cada um dos sócios João Miguel Bastos Pereira Nunes da Silva
e Sofia Pereira Cruz Durão Leotte do Rego, e uma de 1200 eu-
ros, pertencente a Francisco de Sousa Rodo Leotte do Rego.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

Por deliberação unânime dos sócios, podem estes efectuar pres-
tações suplementares até ao montante de 500 000 euros.

Podem também os sócios celebrar com a sociedade contratos
de suprimento para ocorrer a necessidades de tesouraria.

ARTIGO 5.º

Transmissão inter vivos de quotas

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros depende

do consentimento da sociedade.
3 � Na cessão, total ou parcial, das quotas a estranhos, os só-

cios em primeiro lugar e a sociedade em segundo, terão direito
de preferência.

4 � Se todos os sócios desejarem exercer o seu direito de pre-
ferência, fá-lo-ão na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

Amortização de quota

A sociedade pode amortizar quotas com o consentimento do
respectivo titular e ainda nos casos seguintes:

Quando sócio não observar a obrigação de preferência previs-
ta no n.º 3 do artigo antecedente;

Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por qual-
quer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou adminis-
trativo;

Quando falecido um sócio, os seus herdeiros não designarem
um deles para os representar na sociedade no prazo de 30 dias a
contar do falecimento;

Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas
a este;

Por interdição do respectivo titular.
A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último

balanço, a pagar ao sócio no prazo de seis meses.

ARTIGO 7.º

Exoneração de sócios

Qualquer sócio poderá exonerar-se da sociedade se, sendo ge-
rente, for destituído dessas funções.

A contrapartida a pagar ao sócio será apurada e dever-lhe-á ser
paga nos termos do n.º 2 do artigo antecedente.

ARTIGO 8.º

Gerência

A gerência será nomeada em assembleia geral da sociedade, a
qual fixará as condições para o seu exercício e a remuneração a
atribuir.

ARTIGO 9.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade fica obrigada nas seguintes condições:
a) Em actos cuja prática tiver sido especialmente delegada, pela

assinatura do respectivo mandatário;
b) Nos demais actos, pela assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 10.º

Mandatários

A sociedade poderá constituir mandatários por tempo determi-
nado e para a prática de certos actos ou categorias de actos, os
quais obrigarão a sociedade nos termos e com a extensão dos res-
pectivos mandatos.
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ARTIGO 11.º

Liquidação

A liquidação da sociedade efectuar-se-á extrajudicialmente, sendo
liquidatários os gerentes em exercício.

ARTIGO 12.º

Lucros líquidos

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual poderão ser
destinados a reservas, fundos ou provisões sem qualquer limita-
ção ou distribuídos aos sócios se assim for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

Foro

Para dirigir os litígios emergentes da interpretação e aplicação
dos estatutos, as acções de impugnação de deliberações ou de
qualquer acção judicial é competente o foro da comarca judicial
onde se localizar a sede, com renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 14.º

Derrogação da lei

A assembleia geral pode deliberar a não aplicação de normas
dispositivas do Código das Sociedades Comerciais.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 12985449

POUSA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 412/550519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500565791; entrega e data: 11 654/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13714139

CASAMODA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5987/970220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500825778; entrada e data: 11 667/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12008966

CASAL DO POTE � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS
E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6709-A/971223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504051431; entrada e data: 11 619/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12020583

MORAIS & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 586/601007; identificação de pessoa colectiva
n.º 500474923; entrada e data: 9463/000518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12288918

PEREIRA & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 805/680715; identificação de pessoa colectiva
n.º 500215103; entrada e data: 11 417/000616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12010286

CARLOS MARTINS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 880/820420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500475776; entrada e data: 11 110/000615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12025542

CERDATA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 032/830512; identificação de pessoa colectiva
n.º 501383050; entrada e data: 11 635/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13750461

MARIADELINA � CONFECÇÕES E PRESENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 649/870504; identificação de pessoa colectiva
n.º 501823840; entrada e data: 11 313/000615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12948446

CORTIOBRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9429/000922; identificação de pessoa colectiva
n.º 500683344; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
000922.
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Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato social, que
passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar  a  denominação de
CORTIOBRA � Construções, L.da, e passa a ter a sua sede na
Rua da Cidade da Beira, 79, 8.º, B, em Olivais Sul, concelho de
Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12089010

MIRROR � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9330/000808; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 22/000808.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe:
1.º Sérgio Marcos Melro, natural da Venezuela, casado com

Maria Leonor Nogueira Alves Pacheco Brás Melro no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Quinta Torre do Fato, lote
7, 5, 5.º, D, em Telheiras, concelho de Lisboa, contribuinte fis-
cal n.º 138857130;

2.º Dr.a Paula Alexandra Ferreira Teixeira, casada, natural de
Lisboa, freguesia de Santa Justa, residente em Lisboa, na Ave-
nida de António Augusto de Aguiar, 9, 4.º, esquerdo, que outor-
ga na qualidade de procuradora de Ana Cristina Afonso Cordei-
ro, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
casada com Rui Manuel Poças Cohen no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça,
54, 2.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 138200033,
nos termos de uma procuração já arquivada no cartório como
parte integrante da escritura iniciada a fl. 31 do livro de notas
n.º 180-B,
que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi consti-
tuída por:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação MIRROR � Comércio de
Vestuário e Calçado, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede e domicílio na Quinta Torre
do Fato, lote 7, 5, 5.º, D, em Telheiras, freguesia do Lumiar, con-
celho de Lisboa.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências e delegações
ou deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a produção, distribuição e comércio,
grossista e de retalho de produtos de marca própria, genéricos ou de
representação, utilizando os canais convencionais e emergentes (te-
lecomunicações e internet) nas áreas de vestuário, calçado e acessó-
rios.

ARTIGO 4.º

Capital social, quotas e sócios

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros,
pertencente a Sérgio Marcos Melro e outra de 1250 euros, perten-
cente a Ana Cristina Afonso Cordeiro.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital ou suprimentos até 20 ve-
zes o valor de cada quota.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas e direito de preferência

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, entre cônjuges, entre
ascendentes e descendentes.

2 � A cessão a terceiros depende do consentimento da socie-
dade e está sujeita à preferência sucessiva da própria sociedade
e dos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Morte de sócio

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo
estes escolher de entre si um elemento que a todos represente
enquanto se mantiver indivisa a quota.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A assembleia geral pode deliberar a amortização de quo-
tas 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 ba-

lanço aprovado.
ARTIGO 9.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a um
ou mais gerentes nomeados pela assembleia geral, ficando desde
já designadas para o cargo a sócia Ana Cristina Afonso Cordei-
ro e a não sócia Maria Leonor Nogueira Alves Pacheco Brás
Melro, casada, residente na Quinta Torre do Fato, lote 7, 5, 5.º,
D, em Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 10.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, ou
de um mandatário ou procurador, nos limites dos poderes que lhe
forem conferidos.

2 � Ao gerente é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos que não digam respeito ao objecto social da
mesma, tais como abonações, fianças, letras de favor e respon-
sabilidades semelhantes.

ARTIGO 11.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de car-
ta registada, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que
a lei não prescrever formalidades especiais.

2 � Os sócios podem reunir-se em assembleia geral, sem ob-
servância das formalidades prévias, desde que todos estejam pre-
sentes e todos manifestem vontade de que a assembleia se cons-
titua e delibere sobre determinado assunto.

3 � As deliberações de alteração do contrato só podem ser to-
madas por maioria de mais de três quartos dos votos correspon-
dentes ao capital social.

ARTIGO 12.º

 Lucros

Após a constituição do fundo de reserva legal, os lucros apurados
em cada exercício terão a aplicação que for decidida em assembleia
geral.

ARTIGO 13.º

Autorização de levantamento do capital social

Os gerentes ficam, desde já, autorizados a levantar o capital soci-
al, depositado no Banco Nacional Ultramarino, para fazer face às
despesas de constituição, registo, instalação e aquisição de equipa-
mentos e mercadorias.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12079529
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PALEIGER INTERNACIONAL � COMÉRCIO
DE AUDIOVISUAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 8264/990712; identificação de pessoa colectiva
n.º 504446746; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
8/000922.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

2 � Apresentação n.º 8/000922.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 29 de

Abril de 1999, para o triénio de 1999-2001, Manuel Ligeiro Ge-
raldes, divorciado, residente no Bairro da Encarnação, na Rua
Cinco, 27, Lisboa.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12075450

PROSEGUR � DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 65 344/870319; identificação de pessoa colectiva
n.º 500408360; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
15/000922.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

14 � Apresentação n.º 15/000922.
Projecto de cisão simples com redução do capital.
Modalidade: destaque de uma parte do património, para cons-

tituição de uma nova sociedade.
Firma: TORNADO � Transportes Rápidos, L.da

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 326, freguesia de San-
ta Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

Objecto: prestação de serviços de distribuição, recolha, entre-
ga, transporte e guarda de mercadorias e documentos em veícu-
lo automóvel ou qualquer outra actividade comercial de presta-
ção de serviços a empresas que a sociedade decida explorar.

Capital: 30 000 000$.
Montante da redução do capital: 30 000 000$.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712411

CABLETEL � SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9381/000901; identificação de pessoa colectiva
n.º 505088363; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
000901.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

 Tipo social e firma

A sociedade assume a forma de sociedade anónima e adopta a
firma CABLETEL � Serviços de Telecomunicações, S. A.

ARTIGO 2.º

Duração e sede social

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado, e tem sede
social na Rua de Castilho, 32, 9.º, em Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá livremente deslocar
a sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá também livremente
criar, manter, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-

ções ou quaisquer outras formas de representação da sociedade,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o estabelecimento, gestão e
exploração de infra-estruturas e sistemas de telecomunicações, a
prestação de serviços de telecomunicações, bem como o exercí-
cio de quaisquer outras actividades que sejam complementares,
subsidiárias ou acessórias daquelas, directamente ou através de
constituição ou participações em sociedades.

2 � A conselho de administração poderá deliberar a aquisição
pela sociedade de participações em sociedades de responsabilida-
de ilimitada, em sociedades com objecto diferente do referido no
número anterior e em sociedades reguladas por leis especiais, bem
como ser parte em agrupamentos complementares de empresas,
associações e participações e consórcios.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros.

2 � O capital social é representado por 50 000 000 de acções
nominativas, escriturais, com o valor nominal de 1 cêntimo de
euro cada uma.

ARTIGO 5.º

Aumento do capital social

O capital social poderá ser aumentado, por uma ou mais ve-
zes, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Obrigações e outros valores mobiliários

1 � A sociedade poderá emitir obrigações ou outros valores
mobiliários admitidos por lei.

2 � A emissão de obrigações não convertíveis em acções pode
ser deliberada pelo conselho de administração.

ARTIGO 7.º

Acções preferenciais sem voto

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto.
2 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções

preferencias sem voto.
3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,

ficar sujeitas a remição em data fixa ou quando a assembleia geral
o deliberar.

4 � Quando remíveis as acções serão remidas pelo valor no-
minal ou, se a assembleia geral assim deliberar e determinar, com
a concessão de um prémio.

ARTIGO 8.º

Direito de preferência na transmissão de acções

1 � A transmissão de acções para terceiros não accionistas fica
subordinada ao direito de preferência dos accionistas, nos termos
deste artigo.

2 � O sócio que pretenda transmitir acções deve comunicar tal
pretensão à sociedade, mediante carta registada com aviso de re-
cepção dirigida ao conselho de administração, indicando o res-
pectivo adquirente e todas as demais condições do negócio, de-
signadamente de preço e do seu tempo e do modo de pagamento.

3 � Recebida a comunicação a que se refere o número ante-
rior, o conselho de administração deverá, no prazo de cinco dias,
notificar os demais accionistas, por carta registada com aviso de
recepção, da pretensão do accionista alienante, bem como de to-
das as condições da pretendida alienação.

4 � O direito de preferência deverá ser exercido por comuni-
cação escrita a enviar, respectivamente, ao transmitente e ao
conselho de administração, em carta registada com aviso de re-
cepção, no prazo de 15 dias a contar da data da recepção pelo
accionista preferente da comunicação a que refere o número an-
terior.
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5 � Caso mais do que um accionista exerça o seu direito de
preferência, as acções serão rateadas pelos vários interessados na
proporção da participação de cada um no capital social da socie-
dade.

6 � Não ficam sujeitas ao disposto neste artigo, por serem li-
vres, as transmissões de acções para sociedades com as quais um
accionista se encontre, pelo menos, em relação de domínio.

ARTIGO 9.º

Valores mobiliários próprios

É admitida a aquisição de acções e obrigações próprias em
todos os casos e nos termos em que a lei o permite

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por aquela, por períodos de três anos, de
entre accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 12.º

Participação na assembleia e sua convocação

1 � Não é permitida a participação na assembleia geral aos ac-
cionistas sem direito de voto e aos obrigacionistas, sem prejuízo
ao disposto na lei quanto a representantes comuns.

2 � Os accionistas que pretendam participar na assembleia
geral devem comprovar, até oito dias antes da respectiva reunião,
a inscrição em conta de valores mobiliários escriturais das suas
acções.

3 � Quando as acções sejam tituladas, nos casos legalmente
admitidos, os seus titulares que pretendam participar na assem-
bleia geral devem ter averbadas em seu nome no livro de registo
de acções da sociedade, até oito dias antes da data marcada para
a reunião, todas as suas acções ou comprovar, até à mesma data,
o respectivo depósito em intermediário financeiro que legalmen-
te substitua aquele registo.

4 � Entre a última publicação da convocatória e a data da as-
sembleia deve mediar, pelo menos, um período de 30 dias.

ARTIGO 13.º

Quórum constitutivo

A assembleia só poderá deliberar validamente em primeira con-
vocatória se estiverem presentes ou representados accionistas que
detenham, pelo menos, acções correspondentes à maioria do ca-
pital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição e presidente do conselho, designação
e substituição dos seus membros

1 � O conselho de administração é composto, em número impar,
por até cinco membros, eleitos pelos accionistas, por períodos de
três anos.

2 � As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de
administração devem ser preenchidas por cooptação.

3 � O conselho designará, de entre os seus membros, o seu
presidente.

4 � Nas suas faltas ou impedimentos o presidente será subs-
tituído pelo vogal do conselho de administração por si designa-
do para o efeito.

5 � A assembleia geral deliberará sobre a necessidade ou não
dos administradores prestarem caução.

6 � As remunerações de cada um dos administradores pode-
rão ser fixadas por uma comissão de accionistas eleita em assem-
bleia geral.

ARTIGO 15.º

Reunião e deliberações do conselho

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a perio-
dicidade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamen-
te sempre que convocado pelo respectivo presidente, o qual po-
derá proceder a tal convocação por sua iniciativa ou a requerimento
de dois administradores ou do fiscal único.

2 � As deliberações do conselho de administração constarão
sempre de acta, que consignará os votos de vencido.

ARTIGO 16.º

Competência

Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes,
representando a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, assim como deliberar sobre qualquer assunto da admi-
nistração da sociedade, nomeadamente os indicados no ar-
tigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais, e ainda pactuar com
devedores e credores, confessar, desistir ou transigir em quaisquer
acções.

ARTIGO 17.º

Delegação de poderes de gestão

1 � O conselho de administração, por deliberação, poderá dele-
gar num ou mais administradores-delegados ou numa comissão exe-
cutiva formada por um número impar de administradores a gestão
corrente da sociedade, nos termos da lei.

2 � A deliberação do conselho de administração deve fixar os
limites da delegação atentas as limitações legais e no caso de criar
uma comissão deve estabelecer a composição e modo de funcio-
namento desta.

ARTIGO 18.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador-delegado dentro dos

limites da delegação do conselho;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos nos termos dos

correspondentes mandatos.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de

um administrador.

SECÇÃO III

Fiscalidade da sociedade

ARTIGO 19.º

Fiscalização da sociedade

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efec-
tivo e por um fiscal único suplente, eleitos pela assembleia geral
por períodos de três anos.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados apurados

ARTIGO 20.º

Aplicação dos resultados

1 � Os lucros líquidos anuais, devidamente apurados, terão a se-
guinte aplicação:

a) Uma percentagem não inferior a 5% será destinada à cons-
tituição da reserva legal, até atingir o montante exigível por lei;
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b) O remanescente será afecto aos fins definidos pela assembleia
geral.

2 � Nos termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos,
podem ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros no de-
curso do exercício.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos legais.
2 � A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da

lei e pelas deliberações da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 22.º

Composição dos órgãos sociais para o primeiro
quadriénio

1 � Para o primeiro triénio, são eleitos titulares dos órgãos so-
ciais as seguintes pessoas:

a) Conselho de administração: James Michael Gamell, presi-
dente; Craig Robert Palmer, vogal; Theodore Luke Raiter, vogal;

b) Fiscal único efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro;

c) Fiscal único suplente: Bernardes, Sismeiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Manuel de Oliveira Vitorino.

2 � Para a mesa da assembleia geral são designados, para o
primeiro triénio, Octávio Manuel de Castro Castelo Paulo, como
presidente, e Luís Miguel Neto Galvão, como secretário.

ARTIGO 23.º

Autorização para a prática de actos

1 � O conselho de administração, através de qualquer dos seus
membros, fica, desde já, autorizado a celebrar negócios jurídicos
que se relacionem com o objecto social, bem como a pagar to-
das as despesas relacionadas com a constituição e registo da so-
ciedade.

2 � A sociedade assume, desde já, a responsabilidade pelas
obrigações inerentes e decorrentes da execução das actividades
aqui explicitadas.

ARTIGO 24.º

Disposição final

O artigo 8.º dos presentes estatutos só entra em vigor 30 dias
após o registo definitivo da constituição da sociedade.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12767301

MONIFER � CABELEIREIROS UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9415/000920; identificação de pessoa colectiva
n.º 504998099; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/000920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MONIFER � Cabeleireiros Unisexo,
L.da, com sede na Rua de Tomás Ribeiro, 34, loja 23, freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-

mítrofe e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou
outras formas locais de representação em qualquer ponto do País ou
no estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se
com outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos com-
plementares, consórcios e associações em participação, além de
poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mes-
mo ou diferente objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de cabeleireiros unisexo.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e já de-
positado nos termos legais, é de 1 010 000$ e corresponde à soma
de duas quotas iguais do valor de 505 000$, pertencentes uma a
cada uma das sócias.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambas as sócias, agora nomeadas gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 2.º Aos gerentes é proibido obrigar a sociedade em negócios
de favor, prestação de avales, fianças, abonações e garantias ou
em quaisquer outros actos alheios ao objecto e negócio social.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade tendo esta em pri-
meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo sempre direito
de preferência.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência e insolvência do seu titular; e
c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada, apreendi-

da, vendida judicial ou administrativamente ou de qualquer for-
ma sujeita a procedimento judicial.

7.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
não se dissolve, continuando entre os sócios sobrevivos ou capa-
zes e os herdeiros do falecido que nomearão um, de entre eles, que
os represente na sociedade enquanto se mantiver a interdição ou a
indivisão.

São sócias: Mónica Isabel Ramos de Moura Almeida e Maria
Fernanda Andrade Brito.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adriana
Baptista Pina Júlio. 13712128

PERFUMARIA � MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 907/910820; identificação de pessoa colectiva
n.º 502634553; entrada e data: 11 371/000616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12090344

PSICOSOM � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 1011/910205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502502274; entrada e data: 11 359/000616.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12297330

MARQUES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 182/800303; identificação de pessoa colectiva n.º 500940380;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 34 e 36/000914.

Certifico que o capital social de 1 000 000$, foi aumentado e
redenominado para 20 000 euros, tendo sido alterados os artigos
3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 20 000 euros,
(4 009 640$), e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor
nominal de 6000 euros pertencente ao sócio Venâncio Teixeira do
Outeiro; uma do valor nominal de 4000 euros pertencente ao só-
cio Joaquim Gonçalves da Silva; uma do valor nominal de
3500 euros pertencente ao sócio José Martins Pascoal; uma do
valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Manuel João
da Costa Pereira; e uma do valor nominal de 3500 euros perten-
cente ao sócio Eduardo Martins Pascoal.

5.º

1 � A sociedade é gerida e administrada por três ou mais ge-
rentes, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de três geren-
tes.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Gerentes designados: todos os sócios.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da ins-
crição acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 34/000914.
Cessação de funções do gerente, José Marques Gonçalves da

Silva, por ter renunciado em 16 de Agosto de 2000.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13716948

CARREFOUR (PORTUGAL) � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 61 840/851114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501591109; entrada e data: 11 199/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12949248

PORTUCEL FLORESTAL � EMPRESA
DE DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 2778/930706; identificação de pessoa colectiva n.º 503025780;
entrada e data: 11 625/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010731

MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 28 631/600608; identificação de pessoa colectiva n.º 500495505;
entrada e data: 11 272/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12513962

PEREIRA & BANDARRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 28 190/600401; identificação de pessoa colectiva n.º 500839093;
entrada e data: 11 095/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008850

MANUEL ANTÓNIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 47 749/750210; identificação de pessoa colectiva n.º 500177325;
entrada e data: 11 493/000619.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12011967

CENTRUM, FOMENTO TÉCNICO-INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 26 946/580520; identificação de pessoa colectiva n.º 500504024;
entrada e data: 11 523/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008729

MANUEL TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 11 782/271007; identificação de pessoa colectiva n.º 500495491;
entrada e data: 11 596/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12948403
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PEREZ & COUSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 16 172/410826; identificação de pessoa colectiva n.º 502766000;
entrada e data: 11 631/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008710

MANUEL DURAN & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 27 283/590121; identificação de pessoa colectiva n.º 500495548;
entrada e data: 11 573/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12020532

CARAPINHA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 32 892/620615; identificação de pessoa colectiva n.º 500833435;
entrada e data: 11 699/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010928

CHARLO � CONFECÇÕES PARA HOMENS,
ARTIGOS DE LÃS E OUTROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 37 796/670518; identificação de pessoa colectiva n.º 500063168;
entrada e data: 11 624/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12020630

PISCINA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 793/910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502593903; en-
trada e data: 11 484/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12011894

PROCLAMA PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, PARQUES
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 103/900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502330040; en-
trada e data: 11 515/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12021504

MADEIRA & MANUEL JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 39 893/680730; identificação de pessoa colectiva n.º 500455325;
entrada e data: 11 465/000619.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008796

PEREIRA & CARNIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 33 390/621212; identificação de pessoa colectiva n.º 500477353;
entrada e data: 11 569/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12020540

PROTENIS � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS DE
DESPORTO E ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DES-
PORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 61 892/851125; identificação de pessoa colectiva
n.º 501539280; entrada e data: 11 488/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12008800

CASA BENARD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 21 392/501230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500057389; entrada e data: 11 373/000616.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12024678

PANIFICAÇÃO ESTRELA DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 36 796/660526; identificação de pessoa colectiva n.º 500556962;
entrada e data: 11 350/000616.

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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12025526
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MATOS & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 22 327/530109; identificação de pessoa colectiva n.º 501119701;
entrada e data: 11 351/000616.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12297054

CENTRAL FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 466/890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502124695; en-
trada e data: 8989/000503.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12998699

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1085/911024; identificação de pessoa colectiva n.º 502642009;
entrada e data: 11 455/000616.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010472

PREDIAL RELÂMPAGO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 68 794/880622; identificação de pessoa colectiva n.º 502008423;
entrada e data: 11 637/000619.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13714147

COPEX � COMPANHIA DE PRODUTORES
E EXPORTADORES DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 27 494/590506; identificação de pessoa colectiva n.º 500076243;
entrada e data: 11 078/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008826

CONSTRUTORA GALA � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1306/911230; identificação de pessoa colectiva n.º 502679441;
entrada e data: 11 433/000616.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12068047

CELESTE & ALCINA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 441/900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502394641; en-
trada e data: 11 102/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008834

MUNDIAL DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 23 989/560719; identificação de pessoa colectiva n.º 500199795;
entrada e data: 11 077/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008842

MANUEL MESTRE � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 65 897/870603; identificação de pessoa colectiva n.º 501839682;
entrada e data: 11 595/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12948390

CONFECÇÕES VANUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 45 512/730508; identificação de pessoa colectiva n.º 500071209;
entrada e data: 11 603/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12473073

PILASTRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1303/911230; identificação de pessoa colectiva n.º 502679760;
entrada e data: 11 431/000616.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12068098

MADEIRA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 27 727/591012; identificação de pessoa colectiva n.º 501310487;
entrada e data: 11 575/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008702

PONTO CENTRAL COMÉRCIO REVENDEDOR
DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 41 695/691124; identificação de pessoa colectiva n.º 500160430;
entrada e data: 11 663/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010847

PREDITUR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 44 978/721129; identificação de pessoa colectiva n.º 500221863;
entrada e data: 11 522/000619.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12020346

MERCEARIA PÉROLA DO CARAMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 24 101/561016; identificação de pessoa colectiva n.º 500540772;
entrada e data: 11 695/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010944

PEREIRA & BAETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 30 401/610215; identificação de pessoa colectiva n.º 500492972;
entrada e data: 11 691/000619.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010952

MONTE DAS ANTAS SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 488/901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502435690; en-
trada e data: 11 174/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008818

CONSTRUTEZE � CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 2265/820521; identificação de pessoa colectiva n.º 501287469;
entrada e data: 11 112/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12025518

CENTRO COMERCIAL DO GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 21 198/500617; identificação de pessoa colectiva n.º 500060860;
entrada e data: 11 401/000616.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 09121587

M. V. DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 26 931/580506; identificação de pessoa colectiva n.º 500513910;
entrada e data: 11 297/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12948381

MENDONÇA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 580/901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502586753; en-
trada e data: 11 643/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13714082

CAFÉ PASTELARIA APOLO XI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 843/910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502599502; en-
trada e data: 11 289/000615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12489999

MARQUES & PALMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 30 534/610306; identificação de pessoa colectiva n.º 500185190;
entrada e data: 11 084/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12022810

MÓVEIS DE S. BENTO, DE SANTOS, CARDOSO
& VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 14 488/360407; identificação de pessoa colectiva n.º 500728950;
entrada e data: 10 719/000609.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13746812

MC � PENSÕES, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 6388/951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503541222;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
15/000204.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido:

9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/000204.
Cessação de funções do administrador Mário Luís Cruz Dias Vigá-

rio, por ter renunciado em 28 de Outubro de 1999.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12772259

MALIS � CONSULTORIA E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 5482/960809; identificação de pessoa colectiva
n.º 503698733; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/
000908.

Certifico que foi alterado o artigo 7.º do contrato social, que
passou a ter a seguinte redacção:

7.º

Poderão ser exigidas ao sócio Fernando José Mendes Pessoa
Fragoso, prestações suplementares de capital, nos termos e pra-
zos fixados pela assembleia geral, sendo que o valor da realiza-
ção das prestações fica limitado ao máximo de 500 000$.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13690639

PRO � PROFISSIONAIS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 4323/950419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503411531; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/000921.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 1, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

 Firma social e sede

1 � A sociedade adopta a firma PRO � Profissionais de Ho-
telaria, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Doca de Santo
Amaro, 15, na freguesia de Alcântara, 1350-353 Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712179

COTRIM DE FIGUEIREDO � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 5384/960710; identificação de pessoa colectiva
n.º 503677442; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/000921.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 6/000921.
Recondução dos gerentes, por deliberação de 3 de Abril de

2000, para o triénio de 1999-2001, João Fernando Cotrim de Fi-
gueiredo e Patrícia Scheimpflug Poppe Cotrim de Figueiredo.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712241

MECARESOPRE � CENTRO MECANOGRÁFICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 45 376/730329; identificação de pessoa colectiva n.º 500189293;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 14/000921.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido:

19 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 14/000921.
Recondução do conselho de administração, por deliberação de

30 de Agosto de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Jorge Fernando Alves Ferreira Guimarães, casado, residente na

Rua de João de Freitas Branco, 20, 8.º, C, Lisboa, presidente; João
Maria Ermitão Carreira Maia, casado, residente na Rua do Ac-
tor António Silva, 2, rés-do-chão, B, Linda-a-Velha,
administrador-delegado; Pedro Valentim Nunes Ferreira, casado,
residente na Rua da Vila de Catió, lote 400-A, 6.º, frente, Lis-
boa.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712284

CERÂMICA PAÇO DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9829/230808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500537321; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
000921.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

2 � Apresentação n.º 15/000921.
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Nomeação de gerente, por deliberação de 7 de Fevereiro de 2000,
Manuel José Soares Lopes, casado, residente na Avenida de Madrid,
24, 3.º, Lisboa.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712098

MÚTUA DOS ARMADORES DA PESCA DE ARRASTO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 15 957/410219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500200068; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
5/000921.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

12 � Apresentação n.º 5/000921.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 29 de Março

de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: António Alberto Carvalho da Cu-

nha, presidente; António Magalhães Barros Feu, José Carlos Costa
Soares; José Paulo Damas Meneses Amador, casado, residente na
Rua da Praia, 128, 3.º, J, Barra, Gafanha da Nazaré, suplente;
Manuel Pereira da Silva, casdo, residente na Rua de Luís Cas-
tro, 41, Senhora da Hora, suplente.

Conselho fiscal: António Carlos Santos Cruz Andrade Cação,
presidente; Fernando Jorge Vieira Ribau, António Alves Pinto
Baptista, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua do
Campo Santo, 188, Galiza, São João do Estoril; Álvaro Mendonça
Narciso da Silva, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009261

MANSO FERNANDES & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 48 594/751114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500377723; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
000921.

Certifico que foram alterados os artigos 5.º e 6.º do contrato
social, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
Francisco Peres Fernandes, João d�Almeida Paulo e Maria Alice
Coelho Paiva Manso de Carvalho, desde já nomeados gerentes,
sendo necessárias as assinaturas conjuntas de três gerentes para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, com ex-
cepção dos actos de mero expediente, em que é suficiente a as-
sinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por meio de
cartas registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência, com indicação do as-
sunto a tratar.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 11949775

PRATES � CONSULTORIA DE GESTÃO EM SAÚDE,
INFORMÁTICA E ARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9424/000921; identificação de pessoa colectiva
n.º 504905910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRATES � Consultoria de
Gestão em Saúde, Informática e Artes, L.da, e tem a sua sede em
Lisboa, na Rua de Braamcamp, 40, 3.º, C, freguesia de Coração
de Jesus.

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação social onde e quando o julgar con-
veniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu
e integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir
associações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de consultoria de pla-
neamento e gestão na área da saúde, informática, multimédia,
internet, artes e antiguidades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 4000 euros do sócio Pedro Luís Lencastre Prates e uma
do valor nominal de 1000 euros do sócio Carlos Augusto Rodri-
gues da Silva Prates.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 10 000 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pe-
los sócios.

3 � São designados gerentes os sócios Carlos Augusto Rodri-
gues da Silva Prates e Pedro Luís Lencastre Prates.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reser-
vas que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio da sociedade, a qual em primeiro lugar e
os sócios não cedentes em segundo, têm o direito de preferência nas
cessões onerosas.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não com-

parecer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia ge-
ral da sociedade.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na
alínea b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amorti-
zada.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 249 � 27 de Outubro de 2000 22 898-(95)

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, pos-
teriormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser alienadas a
um ou a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712276

CARRUSCOR � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9425/000921; identificação de pessoa colectiva
n.º 505140233; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARRUSCOR � Cortiças, L.da,
tem a sua sede na Rua do Conde de Redondo, 82, 2.º, D, fregue-
sia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa e durará por
tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a preparação, transformação e co-
mercialização de cortiças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 2 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas, uma quota de 900 000$ pertencente ao sócio João Ricardo
Bronze Parreira e outra de 1 100 000$ pertencente à sócia Maria
Antonieta Leite Bronze Parreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
da sócia Maria Antonieta Leite Bronze Parreira, desde já nome-
ada gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, é con-
ferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode constituir mandatários e os sócios podem dele-
gar em quem entenderem, no todo ou em parte, mediante procura-
ção, os seus poderes de gerência e da representação social.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009253

CIBEREAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9426/000921; identificação de pessoa colectiva
n.º 505070588; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
000921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Silva Carvalho,
230-A, freguesia de Santa Isabel, Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 3334 euros, pertencente ao sócio Carlos José
Cunha da Rocha e Vasconcelos e uma do valor nominal de
1666 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel dos Santos
Araújo Ogando.

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 necessária a intervenção de
um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos José Cu-
nha da Rocha e Vasconcelos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou 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 seguin-
tes casos:

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

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

gitimários;
Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
Por exoneração ou exclusão de um sócio;
Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por
maioria, em assembleia geral.

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

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

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

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712330

PERALTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9422/000921; identificação de pessoa colectiva
n.º 501587659; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
000921.
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Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato social, que passou
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação PERALTA �
Construções, L.da, tem a sua sede na Rua de Tomás Ribeiro, 10,
rés-do-chão, direito, em Lisboa e, durará por tempo indeterminado
a partir da data da sua constituição.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712195

PRESTIVIA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 9423/000921; identificação de pessoa colectiva
n.º 504069632; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
000921.

Certifico que foi alterado o corpo do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma PRESTIVIA � Prestação de Ser-
viços, L.da, e tem a sua sede na Rua Quatro, 12, 1.º, direito, no
Bairro das Pedralvas, da cidade e concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712250

MATIAS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 30 523/610306; identificação de pessoa colectiva
n.º 500383537; entrada e data: 11 161/000615.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 11497025

MENDES DA CRUZ & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 31 497/610808; identificação de pessoa colectiva n.º 500949484;
entrada e data: 11 241/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12948330

MILHEIRIÇO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 31 844/611023; identificação de pessoa colectiva n.º 500474591;
entrada e data: 11 248/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12958557

MÓVEIS CARPINTARIAS S. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 33 257/621019; identificação de pessoa colectiva n.º 500198764;
entrada e data: 11 330/000616.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12513482

MANUEL CESÁRIO DE LIMA E LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 35 871/650604; identificação de pessoa colectiva n.º 500177864;
entrada e data: 11 712/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12036633

MOREIRA, GRANDELA & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 35 338/641029; identificação de pessoa colectiva n.º 500573921;
entrada e data: 11 710/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13751190

CASTRO, MARIA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1274/900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502292890;
entrada e data: 11 639/000619.

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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13714058

C. G. � COMPANHIA DE COMÉRCIO,
GESTÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1206/911128; identificação de pessoa colectiva n.º 502666293;
entrada e data: 11 439/000616.

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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12011720

CAMIONAGEM ESTRELA DA BOA-HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 40 433/681104; identificação de pessoa colectiva n.º 500544913;
entrada e data: 11 285/000615.
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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 Gra-
ça Bicho Martins. 12489980

PEREIRA, SILVA & SOTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 41 388/690729; identificação de pessoa colectiva n.º 500557527;
entrada e data: 11 193/000615.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12513741

PAPELARIA E ENGOMADORIA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 38 728/671204; identificação de pessoa colectiva n.º 501070192;
entrada e data: 11 447/000616.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12296210

MENDES & FRAGOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 41 067/690424; identificação de pessoa colectiva n.º 500501319;
entrada e data: 11 263/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12609765

MERCEARIA A LINDINHA DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 40 996/690402; identificação de pessoa colectiva n.º 500474982;
entrada e data: 11 243/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12948470

CARVALHO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 32 760/620516; identificação de pessoa colectiva n.º 500966745;
entrada e data: 11 347/000616.

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.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12025534

QUEEN�S BURGER � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 8855/000222; identificação de pessoa colectiva n.º 504364472;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/000918.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 2, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia,
137, 3.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13717120

CHAGAS & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 33 776/630301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500062960; entrada e data: 11 434/000616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 12010405

MANUEL DA COSTA BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 36 601/660325; identificação de pessoa colectiva n.º 500543836;
entrada e data: 11 191/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12023574

CARVALHO & DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 37 333/661212; identificação de pessoa colectiva n.º 500056404;
entrada e data: 11 115/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12512745

CAFICONGES � GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 7502/980923; identificação de pessoa colectiva n.º 503697001;
entrada e data: 11 680/000619.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12023396
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PRORACIO � CONSULTORES E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1343/920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502695463;
entrada e data: 11 129/000615.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 11314389

CIENCIAGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1491/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502729902;
entrada e data: 11 382/000616.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12296333

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;
entrada e data: 10 599/000608.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 08771600

CENTRO ÓPTICO DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1999/921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502850493;
entrada e data: 11 577/000619.

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 Gra-
ça Bicho Martins. 12513628

CARPINTEC � CARPINTARIA E TÉCNICA
DE MONTAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1490/900620; identificação de pessoa colectiva n.º 502369698;
entrada e data: 11 448/000616.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12010367

PIOCONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 1021/911003; identificação de pessoa colectiva n.º 502631139;
entrada e data: 10 524/000607.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 10799826

PARQUE � EXPO 98, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 2618/930519; identificação de pessoa colectiva n.º 503000019;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 31 e inscrições n.os 35 e 36; núme-
ros e data das apresentações: 7 e 9/000821; 8 e 11/000821; 10/
000821.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções e inscrições de nomeação:

31 � Averbamento n.º 1 � Apresentações n.os 7 e 9/000821.
Cessação de funções dos administradores, Adão Manuel Ramos

Barata, por renúncia, em 16 de Junho de 1999, e António Augusto
de Figueiredo da Silva Martins e Mário Alberto Duarte Donas,
por destituição, em 31 de Março de 2000.

35 � Apresentações n.os 8 e 11/000821.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 1 de Julho de 1999, que ratificou a cooptação de
24 de Junho de 1999, para o triénio em curso de 1999-2001: Rui
Adriano Dantas Ferreira, casado, residente na Rua da Piscina, 7,
2.º, direito, Miraflores, Algés.

36 � Apresentação n.º 10/000821.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 31 de Março de 2000, para o triénio em curso de
1999-2001: António Manuel da Silva Branco, divorciado, residente
na Rua de Abranches Ferrão, lote 13, 7.º, Lisboa.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13735055

PARQUE � EXPO 98, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 2618/930519; identificação de pessoa colectiva
n.º 503000019; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 33; números e data das apresentações: 31 e 32/000316.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, n.º 1, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção e inscrição de designação:

ARTIGO 2.º

 Sede

1 � A sede social é na avenida de D. João II, lote 1.07.2.1,
1990-096 Lisboa.

33 � Apresentação n.º 32/000316.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 27 de

Abril de 1999, para o triénio de 1999-2001.
Guilherme Augusto Vieira Barbosa, casado, residente na Rua

de Leopoldo de Almeida, 13, 9.º, B, Lisboa, secretário da socie-
dade, nomeado por deliberação de 5 de Setembro de 2000, para
o triénio em curso 1999-2001, João Paulo Marcelo Velez, casa-
do, residente na Rua da Cidade do Lobito, lote 281, 1.º, esquer-
do, Lisboa, suplente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 11982560

COMBILUX � MATERIAL ELÉCTRICO
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 1162/891212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502256540; entrada e data: 11 538/000619.
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Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitan-
tes à prestação de contas do exercício de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12020443

MANUEL NEVES CAMILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 28 994/600719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500541469; entrada e data: 11 308/000615.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitan-
tes à prestação de contas do exercício de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12948306

MARQUES & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 44 559/720623; identificação de pessoa colectiva
n.º 500184895; entrada e data: 1661/000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192799

MODAS JAIBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 44 481/720602; identificação de pessoa colectiva n.º 500063168;
entrada e data: 11 151/000615.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192780

MEDIAN � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 47 872/750318; identificação de pessoa colectiva n.º 500189390;
entrada e data: 11 388/000616.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12297526

COMPANHIA PORTUGUESA DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 7009/191298; identificação de pessoa colectiva n.º 500069204;
entrada e data: 11 541/000619.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192233

CARLOS FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 61 311/850731; identificação de pessoa colectiva n.º 501532064;
entrada e data: 10 924/000612.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12023183

QUASAR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 61 034/850507; identificação de pessoa colectiva n.º 501525378;
entrada e data: 11 079/000615.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192225

MULTICAR � COMÉRCIO DE VIATURAS PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 61 455/850828; identificação de pessoa colectiva n.º 501704337;
entrada e data: 11 345/000616.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12299669

PILRÉ & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 64 146/861020; identificação de pessoa colectiva n.º 501776630;
entrada e data: 11 204/000615.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192217

CORPORAÇÃO MERCANTIL PORTUGUESA � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 57 842/830304; identificação de pessoa colectiva n.º 500929114;
entrada e data: 11 368/000616.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12069590

COSMOFARMA � ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 51 339/771109; identificação de pessoa colectiva n.º 500696896;
entrada e data: 11 300/000615.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 249 � 27 de Outubro de 200022 898-(100)

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192209

MÓVEIS BOMBARDA MÓVEIS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 50 722/770627; identificação de pessoa colectiva n.º 500667870;
entrada e data: 11 329/000616.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14192195

COMPANHIA DE SEGUROS EAGLE STAR VIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 5007/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503583456;
entrada e data: 23 603/000920.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12597406

CASA BISGÁS � ELECTRODOMÉSTICOS,
RÁDIO E TELEVISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 38 559/671016; identificação de pessoa colectiva n.º 500057400;
entrada e data: 11 194/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12022047

PASTELARIA CEUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 34 950/640602; identificação de pessoa colectiva n.º 500212163;
entrada e data: 11 363/000616.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12297488

MELVAR � AUTOMÓVEIS E PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 68 257/700819; identificação de pessoa colectiva n.º 500189862;
entrada e data: 11 118/000615.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13714813

CASTANHEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 32 163/611219; identificação de pessoa colectiva n.º 500448949;
entrada e data: 11 576/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12020524

MADEIRA, GISÉLIA & MANUEL JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 57 102/820706; identificação de pessoa colectiva n.º 501304614;
entrada e data: 11 468/000619.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008770

CAMPIÃO & C.A, SUCESSORES JOSÉ & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 3918/110713; identificação de pessoa colectiva n.º 500051720;
entrada e data: 11 453/000616.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12010464

PORT WOOD, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrícula
n.º 9421/000920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
000920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Port Wood, Importação e Ex-
portação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Henrique Mar-
tins Gomes, 17, 4.º, esquerdo, freguesia do Lumiar, do concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e
comércio de mobiliário e artigos em geral de decoração de ma-
deira e derivados bem como de outros materiais; importação,
exportação e comércio de objectos de adorno pessoal; importa-
ção, exportação e comércio de artigos de utilidade doméstica;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; aquisição e exploração de espaços comerciais; registo e re-
presentação de marcas; exploração de marcas em sistema de
franchising.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade, é necessário a intervenção de
dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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, 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 nas seguin-
tes condições:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o titular da quota for judicialmente declarado inter-

dito, insolvente ou falido;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou admi-
nistrativo;

d) Quando o sócio viole os seus deveres sociais, deixe de exer-
cer ou se recuse a exercer nela todas as funções que lhe forem
atribuídas.

2 � Salvo caso de amortização por acordo, a contrapartida da
amortização será, salvo o disposto em norma imperativa, o valor
nominal e o pagamento será efectuado no prazo máximo de
60 dias a contar da data da respectiva deliberação de amortiza-
ção.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta re-
gistada, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

São sócios: Maria Inês de Castro Rodrigues Caldeira, António
Miguel de Oliveira Bretanha e Filipe Maria Guimarães José de
Melo.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13713647

COSTA & CARMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 3303/940216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503138460; entrada e data: 10 655/000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes 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. 13746022

LOURES

ARMAZÉNS DE REVENDA HORA A HORA,
CONFECÇÕES MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1351,
C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 500030154.

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

4 de Setembro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 10581561

LOURINHÃ

OTF � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 504693573; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20000922.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial de contrato.
Disposição alterada: artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte

nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, corresponde à soma de três quotas, sendo duas nos
valores nominais de 2 400 000$ e de 1 560 000$, pertencentes ao
sócio António José Lopes de Almeida Oliveira e outra no valor
nominal de 40 000$, pertencente ao sócio José António Lopes da
Silva Oliveira.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Vicente Luís
de Sousa. 10762183

LOURIDOMOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 909/
270598; identificação de pessoa colectiva n.º 504156284; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 3 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763775

DUCAR � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES AUTO
E SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 458/
040490; identificação de pessoa colectiva n.º 502321725; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 35 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763864

DNT � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 927/
070998; identificação de pessoa colectiva n.º 504237799; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763740
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LOURIESTUQUE � SOCIEDADE DE ESTUQUES
E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 575/
220492; identificação de pessoa colectiva n.º 502750871; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 9 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763856

PERUGEL � SOCIEDADE COMERCIAL DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 203/
020980; identificação de pessoa colectiva n.º 501071644; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta n.º 29 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 10763805

AGRO-PECUÁRIA DA CARTAXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 342/
070798; identificação de pessoa colectiva n.º 501834672; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 14 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763872

CARNES FREDERICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 702/
201294; identificação de pessoa colectiva n.º 503317438; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763716

SANTOS & FRANCO � COMÉRCIO
DE ULTRACONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 873/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504004050; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763759

ARMANDO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 308/
070486; identificação de pessoa colectiva n.º 501653260; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763813

AUTOMÓVEIS RAUL MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1012/
121199; identificação de pessoa colectiva n.º 504375199; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 10763767

VALE GIÕES � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 697/
311094; identificação de pessoa colectiva n.º 503286591; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763830

OTF � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 957/
160499; identificação de pessoa colectiva n.º 504693573; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763392

SAPADA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DA AMIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 100/
120177; identificação de pessoa colectiva n.º 500621993; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 22 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763821
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA RIO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 111/
090377; identificação de pessoa colectiva n.º 500624038; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 20 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763791

HORAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 659/
120194; identificação de pessoa colectiva n.º 503121690; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 7 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 10763732

S. M. B. � NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 533/
020891; identificação de pessoa colectiva n.º 502600187; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763724

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA ANDRADE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 107/
070277; identificação de pessoa colectiva n.º 500661375; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 35 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763783

LUFTEC � TÉCNICAS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 842/
260597; identificação de pessoa colectiva n.º 503884502; data:
29062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10763848

TORRES VEDRAS

PRESTIVENDA, COMÉRCIO DE ENXOVAIS,
ARTIGOS PARA O LAR E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2341; identificação de pessoa colectiva n.º 503449687; data de
entrada: 20000710.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039236

ZARITA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2609; identificação de pessoa colectiva n.º 503775304; data de
entrada: 20000710.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10039414

VENTOSPINTA � SOCIEDADE DE PINTURA
E ESTUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2652; identificação de pessoa colectiva n.º 503869546; data de
entrada: 20000710.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039457

PNAF � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2325; identificação de pessoa colectiva n.º 503430900; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10053085

PREOESTE � PRODUTOS DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2284; identificação de pessoa colectiva n.º 503391662; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10038310

PREOESTE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3149; identificação de pessoa colectiva n.º 504574051; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10053484
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SILVESTRE NEVES & FILHOS, SOCIEDADE
AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1386; identificação de pessoa colectiva n.º 502202734; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052801

CASA DO ALPENDRE, TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2515; identificação de pessoa colectiva n.º 503731501; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10052755

S. T. A. � SOCIEDADE TORREENSE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2406; identificação de pessoa colectiva n.º 503537993; data de
entrada: 20000728.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053492

JORGE PINHEIRO BONIFÁCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2714; identificação de pessoa colectiva n.º 503924717; data de
entrada: 20000728.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038280

ANTÓNIO FRANCISCO BONIFÁCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 274; identificação de pessoa colectiva n.º 500024065; data de
entrada: 20000728.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10038329

CARMA � CASA AGRÍCOLA DA RIBEIRA
DE MARIA AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2312; identificação de pessoa colectiva n.º 503417459; data de
entrada: 20000728.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10038272

FIRMINO E SANTOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1173; identificação de pessoa colectiva n.º 501860975; data de
entrada: 2000731.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas dos exercícios de 1998 e 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053360

TECNICALQUE � ORGANIZAÇÃO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422745; data de entrada:
20000731.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10053506

LEOGREEN � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2885; identificação de pessoa colectiva n.º 504131796; data de
entrada: 20000731.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053476

CAR OESTE � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2407; identificação de pessoa colectiva n.º 503538035; data de
entrada: 20000731.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053514

TORDIAL � CENTRO DE HEMODIÁLISE
DE TORRES VEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1134; identificação de pessoa colectiva n.º 501768360; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053450

LAMIDISCOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1934; identificação de pessoa colectiva n.º 502885750; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10038337
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CASA DE REPOUSO DA QUINTA DOS CEDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1689; identificação de pessoa colectiva n.º 502581026; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10038302

CASAMIL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3138; identificação de pessoa colectiva n.º 504305875; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052313

SORPOL � RECUPERADORA DE ÓLEOS
E SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2706; identificação de pessoa colectiva n.º 503917761; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052356

JOAQUIM HENRIQUES DOS SANTOS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1099; identificação de pessoa colectiva n.º 501648593; data de
entrada: 2000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039538

A. C. CAMPINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1526; identificação de pessoa colectiva n.º 501182136; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039554

BATISTA & BRÁS II � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3087; identificação de pessoa colectiva n.º 504530593; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10070850

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA FOLGOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2526; identificação de pessoa colectiva n.º 503704342; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038353

AZENHA TRI-MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2953; identificação de pessoa colectiva n.º 504217283; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052720

A. T. I. � RENT A CAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 769; identificação de pessoa colectiva n.º 500751129; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052941

FINAX � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1867; identificação de pessoa colectiva n.º 502811528; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10039791

TOITORRES � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1868; identificação de pessoa colectiva n.º 502811706; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052950

CLASSIC MOTORS � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3055; identificação de pessoa colectiva n.º 504382713; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052984
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SOFTESTE � INFORMÁTICA, SOFTWARE
E HARDWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1419; identificação de pessoa colectiva n.º 502244755; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052992

TOITORRES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2335; identificação de pessoa colectiva n.º 503539996; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052968

SWEETCAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2761; identificação de pessoa colectiva n.º 503954594; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10053050

MARCO RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1839; identificação de pessoa colectiva n.º 502777931; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10052771

MÁRIO MONTEIRO & PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 678; identificação de pessoa colectiva n.º 500755434; data de
entrada: 20000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10038370

MAGIC CENTER FORMAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2704; identificação de pessoa colectiva n.º 503914894; data de
entrada: 2000725.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10053034

JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1053; identificação de pessoa colectiva n.º 501599792; data de
entrada: 20000726.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10039597

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO MANJAPÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1266; identificação de pessoa colectiva n.º 501623256; data de
entrada: 20000726.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039449

GISELA & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3040; identificação de pessoa colectiva n.º 503128651; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052763

OCTÁVIO & ANTÓNIO PRIMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1937; identificação de pessoa colectiva n.º 502888474; data de
entrada: 20000727.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053093

REALFACE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1708; identificação de pessoa colectiva n.º 502613289; data de
entrada: 20000719.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052682

O PORMENOR � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1325; identificação de pessoa colectiva n.º 502144009; data de
entrada: 20000719.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052690

TORRESIN � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2998; identificação de pessoa colectiva n.º 504445286; data de
entrada: 20000721.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10052305
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BBG � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2641; identificação de pessoa colectiva n.º 503805955; data de
entrada: 20000721.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10052291

ANTÓNIO JOSÉ BAPTISTA CASIMIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3205; identificação de pessoa colectiva n.º 504769910; data de
entrada: 20000721.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052739

CONSTRUÇÕES IRMÃOS FONSECA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3094; identificação de pessoa colectiva n.º 504567896; data de
entrada: 20000721.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052283

JOÃO CARLOS FILIPE FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1891; identificação de pessoa colectiva n.º 502828501; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10070788

ISALESTE & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2465; identificação de pessoa colectiva n.º 503640638; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039660

SILVESTRE & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2359; identificação de pessoa colectiva n.º 503498238; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10071229

ELIHORTA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1697; identificação de pessoa colectiva n.º 502599901; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039767

CAIXILACAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1996; identificação de pessoa colectiva n.º 502965975; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039775

O PADEIRINHO � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2379; identificação de pessoa colectiva n.º 503530778; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052321

CONSTRUÇÕES ESPÍRITO SANTO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3056; identificação de pessoa colectiva n.º 504382705; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039783

CONSTRUÇÕES PRAIA DA ASSENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2287; identificação de pessoa colectiva n.º 503391689; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052348

HÉLIA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1353; identificação de pessoa colectiva n.º 502160403; data de
entrada: 20000724.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10039759

MANUEL FILIPE JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1605; identificação de pessoa colectiva n.º 502477873; data de
entrada: 20000711.
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Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038590

TRANSPORTES PEDRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3035; identificação de pessoa colectiva n.º 504447882; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038612

CONSTRUÇÕES JORGE & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2342; identificação de pessoa colectiva n.º 503449580; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038604

VIAUDITEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2949; identificação de pessoa colectiva n.º 504217194; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10039821

AMÍLCAR & FILHOS � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2256; identificação de pessoa colectiva n.º 503340545; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas dos exercícios de 1998 e 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10038663

UNINOVA � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1033; identificação de pessoa colectiva n.º 501489606; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052623

CONSTRUBAU � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2720; identificação de pessoa colectiva n.º 503924660; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10038981

HORTO-CRISPIM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2485; identificação de pessoa colectiva n.º 503642258; data de
entrada: 20000711.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos re-
ferentes à prestação de contas do exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10052631

VILA FRANCA DE XIRA

AFRIPESSOAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4860/000616; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/000616.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os
sócios identificados:

Fernando Carmo dos Santos, contribuinte fiscal n.º 120743957,
natural da freguesia de Martinchel, concelho de Abrantes, casa-
do no regime de comunhão de adquiridos com Felizbela Caroli-
na Carpinteiro Santos, residente na Rua de José da Paz Branco,
moradia B-9, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira;

Alassana Baldé, contribuinte fiscal n.º 189276606, natural da
Guiné-Bissau, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Maria Helena Fonseca Santos Baldé, residente na Rua de Ana de
Castro Osório, 1, 1.º, esquerdo, na Damaia, concelho da Amadora;

Amadú Baldé, contribuinte fiscal n.º 200089498, natural da
Guiné-Bissau, de onde é nacional, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Ramatu Lay Baldé, residente na Rua de Ana
de Castro Osório, 1, 1.º, esquerdo, na Damaia, concelho da Ama-
dora,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AFRIPESSOAL � Empresa
de Trabalho Temporário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 13, fre-
guesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na cedência temporária de tra-
balhadores para utilização de terceiros utilizadores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quo-
tas: uma no valor nominal de 12 750 euros, titulada pelo sócio
Fernando Carmo dos Santos; uma no valor nominal de 7250 eu-
ros, titulada pelo sócio Alassana Baldé, e uma outra no valor
nominal de 5000 euros, titulada pelo sócio Amadú Baldé.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao triplo do capital social, na proporção das
respectivas quotas, por deliberação da assembleia geral, tomada
por unanimidade dos votos dos sócios.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que ven-
cerão juros ou não, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral.
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ARTIGO 4.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Alassana
Baldé e Amadú Baldé.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

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 Julho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11264411

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. J. LEITÃO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1637/870212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501786171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13888129

LIBÂNIOS � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4670/991125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504729462.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13888323

TRANSDÁLIA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000411.

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura de que consta
o contrato da sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSDÁLIA � Transportes de
Mercadorias, L.da, com sede no Largo de Luís de Camões, 21, rés-
-do-chão, esquerdo, Forte da Casa, freguesia de Forte da Casa,
concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede da sociedade
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar filiais, sucursais ou
delegações em qualquer ponto do País.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transporte de mer-
cadorias em veículos automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 500 000$, re-
presentado por duas quotas: uma no valor de 2 000 000$, do só-
cio Francisco dos Santos Oliveira, e outra da sócia Ema Celeste
Fonseca dos Santos Oliveira, no valor de 500 000$.

§ 1.º A quota do sócio Francisco dos Santos Oliveira foi reali-
zada pela entrada que o sócio fez para a sociedade com a trans-
ferência do veículo pesado, categoria tractor, tipo mercadorias, de
marca Volvo, com a matrícula EQ-14-48, no valor de 2 000 000$,
como consta do relatório elaborado nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais, pelo revisor oficial de con-
tas Dr. Ricardo José Pinto da Fonseca, o qual arquivo.

§ 2.º A quota da sócia Ema Celeste Fonseca dos Santos Oliveira foi
realizada em numerário.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, quer activa, quer passivamente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo do
sócio Francisco dos Santos Oliveira, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura do referido gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia ge-
ral.

7.º

É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos ao seu objecto social, designadamente fianças, subfian-
ças, abonações e outros actos semelhantes.

8.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, continuando com os outros e os herdeiros ou re-
presentantes do falecido, interdito ou inabilitado, devendo este no-
mear um entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a
quota se mantiver indivisa.

9.º

As reuniões das assembleias gerais, quando a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, em exercício, Ali-
ce da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 11479485
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SERVIÇOS DE SAÚDE DOMICILIÁRIOS,
SSD. UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4862/000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 502542780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13888161

PORTALEGRE
ELVAS

PONTO DE COTA � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 909/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503689971.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joa-
quim Conceição Correia. 08888450

TECNIELVAS � EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 842/
950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503373206; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20000929.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
que foi dissolvida, tendo sido aprovadas as contas em 17 de Ju-
lho de 2000, nada havendo a liquidar ou a partilhar.

Está conforme.

2 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joa-
quim Conceição Correia. 08888442

PORTALEGRE

ANTÓNIO POEIRAS & ANA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 501948813; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895269

MANUEL MARGARIDO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 502664622; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1997.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895234

MANUEL MARGARIDO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 502664622; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895242

MANUEL MARGARIDO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 502664622; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895250

CARITA & FLORINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 960;
identificação de pessoa colectiva n.º 504372670; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895226

DISTRICONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 504284916; data do depósi-
to: 07092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895846

NEXT MOTO � COMÉRCIO DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 892;
identificação de pessoa colectiva n.º 504029070; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895323

NEXT MOTO � COMÉRCIO DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 892;
identificação de pessoa colectiva n.º 504029070; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895331

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES NISA & NISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568720; data do depósi-
to: 30082000.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895340

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES NISA & NISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568720; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895358

FARD�ALEGRE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 504413414; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895315

ALICE & SILVINA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 936;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262289; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895293

ALICE & SILVINA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 936;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262289; data do depósi-
to: 08092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895510

SALSICHARIA CAMEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 668;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052027; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895277

SALSICHARIA CAMEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 668;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052027; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895285

DISTRICONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 504284916; data do depósi-
to: 07092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895498

COPIJOTA � CENTRO DE FOTOCÓPIAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 791;
identificação de pessoa colectiva n.º 503613223; data do depósi-
to: 07092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895471

CANÁRIO & CANÁRIO � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 951;
identificação de pessoa colectiva n.º 504510711; data do depósi-
to: 29082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895218

CONSTACA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 863;
identificação de pessoa colectiva n.º 503893870; data do depósi-
to: 06092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895455

CONSTACA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 863;
identificação de pessoa colectiva n.º 503893870; data do depósi-
to: 06092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895463

MOAGEM DE PORTALEGRE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 56;
identificação de pessoa colectiva n.º 500194599; data do depósi-
to: 04092000.

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

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895420
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JOSÉ CARVALHO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503358290; data do depósi-
to: 01092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895390

PARAPAL � MATÉRIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 258;
identificação de pessoa colectiva n.º 501234616; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895366

PARAPAL � MATÉRIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 258;
identificação de pessoa colectiva n.º 501234616; data do depósi-
to: 30082000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895374

CENTROPOR � CENTRO DE EXAMES ECOGRÁFICOS
DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 501923519; data do depósi-
to: 04092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895412

JOSÉ CARVALHO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503358290; data do depósi-
to: 01092000.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1997.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895382

JOSÉ CARVALHO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503358290; data do depósi-
to: 01092000.

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

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 14895404

PORTO
PAÇOS DE FERREIRA

CARROÇARIAS CALISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 892/940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503125130;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

25 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210362

REBOQUESPACENSE � REBOQUES DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1537/000912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/000912.

Certifico que Maria Manuela Vieira Coelho Lamas, casada com
Álvaro Eduardo Coelho Valente Lamas na comunhão de adquiri-
dos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguin-
tes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma REBOQUESPACENSE � Rebo-
ques de Automóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar
de Cô, freguesia de Penamaior, concelho de Paços de Ferreira.

2.º

A sociedade tem por objecto serviços de reboque de automó-
veis e aluguer automóvel.

3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
subscrito em dinheiro, mediante criação de uma quota de igual
valor nominal pertencente à sócia Maria Manuela Vieira Coelho
Lamas.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com ob-
jecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agru-
pamentos complementares de empresas ou em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico, ficando-lhe todavia vedada a
participação noutras sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, ficam a cargo da sócia única, ora nomeada gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, podendo esta nomear procuradores
para a prática de determinados tipos de actos, sempre que o tiver
por conveniente.

2 � Por decisão da sócia única poderão ser nomeados outros
gerentes e, neste caso, a sociedade fica obrigada em todos os seus
actos e contratos pela intervenção da sócia única ou com as as-
sinaturas de dois gerentes.

3 � Fica a sócia única autorizada a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessá-
rios à prossecução do objecto social.

6.º

Devem ser consignadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210079
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SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES
PEREIRA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 467/871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501885234;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210370

JOSÉ DE MOURA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 571/890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502133600;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210257

IMOBILIÁRIA MATOS LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1228/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504109308;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210486

MOTAS AUTO-PRONTO SOCORRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1288/980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504225430;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210478

TRANSPORTES SALGUEIRAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1285/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504225472;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210451

LEONEL ABÍLIO FERREIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1360/990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504360248;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210443

AUTO PNEUS NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1216/980219; identificação de pessoa colectiva n.º 504069160;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210435

GERMANO RIBEIRO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 822/930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502939982;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210400

M. MONTEIRO, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 480/880105; identificação de pessoa colectiva n.º 501914765;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210397

JOAQUIM MOREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 410/860612; identificação de pessoa colectiva n.º 501677518;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210125

PAULO PEREIRA & FRANCISCA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1535/000908; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/000908.

Certifico que entre Paulo Celso Rodrigues Pereira e Francisca
de Abreu Moreira, ambos solteiros, maiores, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Pereira & Francisca Moreira,
L.da

2.º

1 � A sua sede é na Avenida de D. José de Lencastre, 16, Paços
de Ferreira.

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

3.º

A sociedade tem por objecto pronto-a-vestir, artigos de moda
e acessórios, artigos para criança e mobiliário.
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4.º

O capital social subscrito é de 5000 euros (correspondente a
1 002 410$), e está dividido em duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Paulo Celso Rodri-
gues Pereira e Francisca de Abreu Moreira.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunera-
da ou não, conforme for deliberado, competem aos dois sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas dos dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

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

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

6.º

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

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

9.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reser-
va legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210052

TRANSPORTES COSTA & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1536/000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/000911.

Certifico que entre Fernando Manuel Carneiro da Costa e es-
posa, Maria da Conceição Ferreira Ribeiro de Meireles, casados

na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Costa & Meireles, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar da Costa, freguesia de Eiriz, deste
concelho.

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

3.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (correspondente a 10 024 100$), dividido em duas
quotas iguais de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Fernando Manuel Carneiro da Costa e Maria da Concei-
ção Ferreira Ribeiro de Meireles.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela ca-
recer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do
mesmo, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

6.º

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

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Fernando Manu-
el Carneiro da Costa.

3 � A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assi-
natura de um gerente em caso da gerência ser constituída apenas
por um titular, obrigando-se a sociedade com a assinatura con-
junta de dois gerentes em caso de gerência plural, em todos os
actos e contratos.

7.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, ficando desde já dispensado o consentimento especial da
sociedade e dos sócios para as divisões porventura necessárias;
porém, quando a favor de estranhos, carecem do consentimento
dos sócios não cedentes, ficando reservado o direito de preferên-
cia primeiro para a sociedade e depois para os sócios.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210060

IRMÃOS SANTOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 538/881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502050225;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210168

ARMÉNIO DE BARROS GOMES & FILHOS SERRALHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 909/940601; identificação de pessoa colectiva n.º 503203734;
data: 000629.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210249

GRÁFICA PACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1091/970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503791784;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210230

A GARRAFEIRA DE PAÇOS DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 697/910405; identificação de pessoa colectiva n.º 502534745;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210222

JOFLOR � INDÚSTRIA DE ELÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 407/860428; identificação de pessoa colectiva n.º 501662260;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210214

JOSÉ GOMES & ANTÓNIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 672/901127; identificação de pessoa colectiva n.º 502457830;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210206

DROGARIA SOBRÃO DE LUÍS MOREIRA
FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1030/960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503616346;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210192

MÓVEIS GONÇALVES & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1025/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503596434;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210176

PACHECOS MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 826/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502941421;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210273

CARLOS RIBEIRO & SERAFIM RIBEIRO � INDÚSTRIA
DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1107/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503843652;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210290

MÓVEIS ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 485/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501921974;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210303

AUTO TRANSPORTADORA
ANTÓNIO COELHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 900/940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503159085;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210346

CATILEX � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 996/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503485993;
data: 000629.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210354

CÉU BRITO � ESTÉTICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1131/970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503877824;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210320

LUÍS NUNES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 551/890206; identificação de pessoa colectiva n.º 502104384;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210265

CASTELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 988/950706; identificação de pessoa colectiva n.º 503446599;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210109

TÁXIPAÇOS � COMUNICAÇÕES DE RADIOTÁXIS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 716/910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502604450;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11242990

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MOURA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1090/970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503791822;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11243007

IRMÃOS MARTINS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 409/860604; identificação de pessoa colectiva n.º 501686177;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210095

SWEETWOMAN � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1534/000907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/000907.

Certifico que entre Teresa de Jesus Pinto Leal, casada com
Agostinho Carlos Alves Costa na comunhão de adquiridos, e
Maria João Coelho Dias Ferreira, divorciada, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SWEETWOMAN � Comér-
cio de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Sílvia
Cardoso, 125, freguesia e concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos
de vestuário e seus acessórios.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer outras socie-
dades, independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
600 000$, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 2 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem a ambas as sócias, que desde já ficam nome-
adas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção das duas gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210044

CONSULTSTORE � CONSULTORES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1533/000906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/000906.
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Certifico que entre Marco Anselmo Barbosa Coelho, Clídio
Manuel Ferreira Querido Seixas Coelho e Marco Ricardo Barbosa
Coelho, todos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSULTSTORE � Con-
sultores Empresariais, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Tiago,
219, freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na consultoria no âmbito
empresarial, com excepção da jurídica, em gestão e informática.
Prestação de serviços de contabilidade.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1670 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 capi-
tal social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem aos sócios Marco Anselmo Barbosa Coelho e Clídio
Manuel Ferreira Querido Seixas Coelho, que desde já ficam nome-
ados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-
veis, incluindo automóveis;

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

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestan-
do as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quo-
tas a não sócios.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

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

quer 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.

ARTIGO 7.º

Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito de
se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do fa-
lecido.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210036

PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1164/971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503974285;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210141

OURIVESARIA PACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 817/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502912006;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210150

PAREDES

ARMINDO DA SILVA DIAS � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1021/
910424; identificação de pessoa colectiva n.º 502550457; data da
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 10536973

FERREIRA DIAS, MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1793/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504067273; data da
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 10536965

CONFEITARIA COSTA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1903/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504231685; data da
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 10537015

COSTA, NUNES NOGUEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1358/
940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503254045; data da
apresentação: 000629.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10536990

FRUTAS EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1350/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503228460; data da
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 13968289

LUÍS BESSA & FERNANDO BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1290/
931116; identificação de pessoa colectiva n.º 503091944; data da
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 10536957

MÓVEIS ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 864/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502174587; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000925.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
da a cessação, em 2 de Julho de 1993, das funções de gerente de
Joaquim da Cunha Leal, por renúncia.

Está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963058

MÓVEIS MONTEMURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2277/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505154641; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000925.

Certifico que entre José Domingos da Costa, solteiro, maior, e
Laura da Cunha Ferreira, casada com Amadeu Ferreira de Ma-
tos na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Móveis Montemuro, L.da, e
tem a sua sede em Lagar, Vandoma, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação
em qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de mobiliá-
rio de madeira.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, e está representado por
duas quotas iguais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, José Domingos da Costa e Laura da Cunha Fer-
reira.

2 � Cada sócio realizou 50% da sua entrada, em dinheiro, de-
vendo os restantes 50%, ser realizados, também em dinheiro, no
prazo de um ano a contar desta data.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, por uma ou mais vezes, conforme for deliberado em
assembleia geral, até ao montante de 500 000 euros.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral por maioria simples, a esta competindo de igual modo, a sua
designação e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos,
que não sejam de mero expediente, será necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes, quando exercida em pluralidade.

3 � Não obstante o disposto anteriormente, ficam desde já de-
signados gerentes os sócios, José Domingos da Costa e Laura da
Cunha Ferreira.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proce-
der aos necessários registos;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade,
rescindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência, com
eficácia real.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento; e
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

7.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria do capital social.

Está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963066

JAYPUR � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1945/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504355953; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/000925.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquida-
da, tendo as suas contas sido aprovadas em 17 de Julho de 2000.

Está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963074

TRANSPORTES ALMEIDA LOPES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2278/
000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505125137; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000926.

Certifico que entre António Almeida Lopes e mulher, Maria
Sofia Ferreira de Andrade, casados na comunhão de adquiridos;
e António Augusto Andrade Lopes, casado com Paula Cristina
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Silva Coelho Lopes em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Almeida Lopes
& Filho, L.da, e tem a sua sede em Barreiras, Duas Igrejas, Pa-
redes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários de mer-
cadorias.

3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em três quo-
tas, sendo duas de 6000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios António Almeida Lopes e Maria Sofia Ferreira de
Andrade, e uma de 38 000 euros, pertencente ao sócio António
Augusto Andrade Lopes.

2 � Cada sócio realizou 50% da sua entrada, em dinheiro, de-
vendo os restantes 50% ser realizados, também em dinheiro, no
prazo de um ano a contar desta data.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, conforme for deliberado em assembleia geral até ao
montante de 500 000 euros.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, tomada por maioria simples, a esta competindo, igualmente,
a sua designação, destituição e a fixação das respectivas remu-
nerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já desig-
nado gerente o sócio António Augusto Andrade Lopes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para
a sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade,

rescindir ou alterar os respectivos contratos e celebrar contratos
de locação financeira.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças, abonações, cauções ou actos semelhantes.

5.º

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

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento.

7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplica-
ção que for deliberada por simples maioria em assembleia geral.

Está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963082

ANTÓNIO MANUEL AMARAL DA ROCHA INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2279/
000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505155109; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000926.

Certifico que António Manuel Amaral da Rocha, casado com
Isabel Maria de Almeida Marafão em comunhão de adquiridos,
constitui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Manuel Amaral da Rocha �
Instalações Sanitárias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Monte da Vila, 256, Castelões de Cepeda, Paredes.

2.º

O objecto social consiste na actividade de acabamento de cons-
trução civil, pichelaria, compra e venda de máquinas industriais.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e está representado por uma só quota pertencente
ao seu único sócio.

2 � O sócio realizou 50% da sua entrada em dinheiro, deven-
do os restantes 50% ser realizados, também em dinheiro, no prazo
de um ano a contar desta data.

4.º

1 � A gerência social será exercida por quem vier a ser de-
signado gerente, sendo desde já nomeado o sócio e será remune-
rada ou não, conforme decisão deste.

2 � Para obrigar a sociedade, em juízo e fora dele, incluindo
a sua vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam
responsabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

5.º

Por decisão do sócio poder-lhe-ão ser exigíveis prestações su-
plementares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante
de 100 000 euros.

6.º

Ficam desde já autorizados os negócios entre a sociedade e o
seu único sócio, os quais deverão obedecer ao disposto no
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 10538909

MÓVEIS E DECORAÇÕES CELSOLOPES � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2280/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505112566; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000927.

Certifico que Celso André de Sousa Lopes, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Móveis e Decorações Celsolopes �
Comércio de Mobiliário, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no
lugar de Facho, freguesia de Besteiros, concelho de Paredes.

§ único. Poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação em qualquer parte do território na-
cional, bem como deslocar a sua sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, onde e quando julgar conveni-
ente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização, importação e ex-
portação de mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está representado por uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio único Celso André de Sousa Lo-
pes.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio único Celso An-
dré de Sousa Lopes.

§ 2.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos geren-
tes.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio
único e a sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a
prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

Por decisão de sócio único poderão ser exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão
de entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto
a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda
mediante decisão do seu sócio único.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963686

BACÁLIO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2281/
000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505147971; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000928.

Certifico que entre Agostinho Manuel Pinto dos Santos Rocha
e mulher, Arminda Maria Magalhães da Silva Rocha, casados 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 BACÁLIO � Imobiliária,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Jerónimo Pereira Leite, 352,
da freguesia de Cristelo, concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste em empreendimentos imobiliá-
rios, compra e venda de imóveis para si ou para revenda dos
adquiridos para esse fim e a gestão de bens imobiliários própri-
os ou de terceiros, locação dos mesmos, urbanização e loteamento
de terrenos, bem como a construção de prédios urbanos próprios
ou alheios.

2 � No cumprimento do seu objecto social, a sociedade po-
derá subscrever, adquirir ou alienar participações de toda a es-
pécie, tomar parte ou interessar-se por qualquer forma e com
quaisquer entidades noutras sociedades, empresas, agrupamentos
ou associações existentes ou a constituir, seja qual for o seu ob-
jecto, tipo e lei reguladora, mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor no-
minal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Agostinho Manuel Pinto dos Santos Rocha e Arminda Ma-
ria Magalhães da Silva Rocha.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em as-
sembleia geral, até ao limite de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, tomada por maioria simples, a esta competindo, igualmente,
a sua designação e a fixação das respectivas remunerações.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para
a sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a so-
ciedade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imo-

biliária.
ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão no
prazo de 30 dias contados da recepção da carta registada, do pro-
jecto detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua de-
cisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota e ou
não exerça o direito de preferência, assim como os demais só-
cios, ficará obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no ar-
tigo 6.º

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
tudo nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio, ou se a quota penhorada, arrestada,

sujeita a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma
subtraída ao poder de disposição do respectivo titular, venha por
qualquer forma a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudica-
ção judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da socie-
dade, nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, pe-
rante ela, eficaz;

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-
pectivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização fazer-se-á pelo valor da
quota segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme delibe-
ração em assembleia geral, para aprovação de contas do exercí-
cio.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963090

AUTO VET � VULCANIZAÇÃO, EMBRAIAGENS
E TRAVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1664/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503853178; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
da a deslocação da sede para a Rua de São Tiago, 444,
Rebordosa, Paredes.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 13963147
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NATRO PORTUGUESA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 865/
890609; identificação de pessoa colectiva n.º 502176776; data da
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 13968483

PORTO � 1.A SECÇÃO

GESPRAIAS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 355/870619; identificação de pessoa colectiva n.º 501840958;
número e data da apresentação: 1431/000616; pasta n.º 4539.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

12 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 11547677

PORTO � 2.A SECÇÃO

LOGILEILÕES � ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 862; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000928; pasta n.º 23 296.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOGILEILÕES � Organiza-
ção de Leilões, L.da

2 � Tem sede na Rua de Ciríaco Cardoso, 265-I, freguesia de
Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação, sem necessidade do consentimento da as-
sembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na organização e realização de leilões
extrajudiciais.

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 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até montante global igual a cinco vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares 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 inclu-
ída 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.

6 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872152

TNL � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS
E SISTEMAS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 863; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000929; pasta n.º 23 297.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TNL � Sociedade de
Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais, L.da

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua da Torrinha, 75, 1.º, traseiras, da freguesia de
Cedofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

A gerência, sem necessidade do consentimento de qualquer
órgão social, poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe e, bem assim, criar, transferir ou
encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação em qualquer local do País ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a fabricação, comercialização,
importação e exportação, representação, colocação de equipamen-
tos ambientais; elaboração e gestão de projectos ambientais e ges-
tão de resíduos.

2 � Para a realização do seu objecto, a sociedade poderá as-
sociar-se a empresas já constituídas ou participar na constituição
de outras.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em socie-
dades com objecto diferente do referido no artigo 4.º, em socie-
dades reguladas por leis especiais, em sociedades com responsabi-
lidade ilimitada, bem como associar-se a outras pessoas jurídicas
para formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
27 500 euros, da sócia Clima Verde � Comércio de Equipamen-
tos e Produtos Ecológicos, L.da; outra de 11 250 euros, do sócio
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Nuno António da Silva Lopes, e outra de 11 250 euros, do sócio
Tiago Amorim da Costa Almeida.

ARTIGO 7.º

No caso de aumento de capital, por incorporação de reservas, de
entradas em dinheiro, de contratos de suprimento ou de quaisquer
outras prestações acessórias, será respeitada a proporção entre as
várias quotas, referidas no artigo precedente.

ARTIGO 8.º

Para o exercício do direito de preferência, os sócios serão avisa-
dos por carta registada.

ARTIGO 9.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios, ficando, desde já,
autorizadas as divisões para o efeito.

2 � A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a ter-
ceiros, estranhos à sociedade, depende sempre do consentimento
da sociedade, sendo, neste caso, reservado aos sócios não ceden-
tes, em primeiro lugar, e à sociedade, em segundo, o direito de
preferência, devendo, estes e esta, pronunciarem-se no prazo de
30 dias a contar da data do conhecimento, se pretendem ou não
fazer uso de tal direito.

ARTIGO 10.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exer-
cidas por três gerentes, sendo dois deles os sócios Nuno Antó-
nio da Silva Lopes e Tiago Amorim da Costa Almeida, aos quais
é atribuí-do o direito especial à gerência; e por um terceiro, es-
tranho ou não, à sociedade, eleita pela assembleia geral por um
período de três anos civis, contando-se por completo o ano em
que a eleição tenha lugar.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente para o triénio de 2000-
-2002,  Ângelo Rosa Pires, casado, residente na Rua de Joaquim
Moreira Rato, 12, Paço de Arcos.

ARTIGO 11.º

Os dois sócios gerentes com direito especial à gerência, terão
direito a uma remuneração mensal a fixar pela assembleia geral,
que nunca poderá ser inferior a cinco salários mínimos nacionais.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos pela
assinatura de dois dos seus gerentes, bastando a assinatura de
qualquer um deles para os documentos de mero expediente.

2 � É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fi-
anças, letras de favor, avales, abonações e outros de natureza se-
melhante.

ARTIGO 13.º

Os gerentes poderão constituir em nome da sociedade, manda-
tários ou procuradores, para praticar determinados actos ou cate-
gorias de actos.

ARTIGO 14.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
reserva-se o direito de amortizar qualquer quota, pelo seu valor
nominal, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Quando haja justo receio de lesão grave ou prejuízo dificil-

mente reparável pela futura e próxima ou eventual verificação das
hipóteses referidas nas alíneas c) e d);

c) Dissolução, interdição, insolvência ou falência do sócio ti-
tular;

d) Por arresto, penhora, arrolamento e quaisquer outras formas
de apreensão judicial;

e) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens
e partilha judicial ou extraujudicial de um sócio, a quota de que
era titular não lhe seja adjudicada;

f) Quando um sócio infringir o disposto no n.º 2 do artigo 9.º,
transmitindo a sua quota sem o consentimento dos outros sócios
e da sociedade;

h) Quando um sócio exerça qualquer forma de concorrência
desleal para com a sociedade.

ARTIGO 15.º

A amortização será feita pelo valor apurado no último balan-
ço aprovado e será paga em seis prestações iguais, semestrais e
sucessivas, mediante depósito na Caixa Geral de Depósitos, à
ordem de quem de direito.

ARTIGO 16.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros pra-
zos e formalidades especiais, serão convocadas por carta regis-
tada aos sócios, endereçada com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 17.º

Pelo presente, desde já, se ratificam todos os negócios, actos
ou relações jurídicas estabelecidas e praticadas entre os outorgan-
tes, e destes com terceiros, antes da celebração desta escritura.

ARTIGO 18.º

Disposição transitória

Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b), n.º 4, do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam desde já
autorizados os gerentes designados a proceder ao levantamento
da importância depositada na conta aberta em nome da sociedade
no Banco Espírito Santo, correspondente ao respectivo capital so-
cial.

Está conforme.

6 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872160

GALINET � COMÉRCIO DE LIVROS E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 859; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000927; pasta n.º 23 292.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GALINET � Comércio de
Livros e Arte, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de São Tomé, 1046, freguesia de
Paranhos, cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agênci-
as ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, edição e distribui-
ção de livros e outras publicações. Comércio de objectos de arte e
cultura. Aluguer de computadores para acesso à internet. Comércio
de discos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual a 10 vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá
ainda:

a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer bens móveis e
imóveis de e para a sociedade;
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b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade,
podendo celebrar quaisquer contratos de leasing;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerên-

cia será deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a
mesma consistir, total ou parcialmente, em participação nos lu-
cros 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 re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

as obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, por morte a quota for adjudicada a

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

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

h) Se por falecimento de um sócio, os herdeiros, no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, não designarem, de entre
eles, um representante comum.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872268

SOARES & ANDRADE � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 858; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000927; pasta n.º 23 291.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Soares & Andrade � Instalações
Eléctricas, L.da, com sede na Rua do Professor Bento de Jesus
Caraça, 399, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Paranhos, con-
celho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas su-
cursais, filiais ou outras formas de representação social em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalações eléctricas. Comerciali-
zação de material e equipamento eléctrico.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital so-
cial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios que desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
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.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11872500

VISEU
VISEU

MARVISEU � SERRAÇÃO DE MÁRMORES DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1040; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501100490.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523785

CASA LEORNE � BICICLETAS E MOTORIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 500986568.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523793

ARISTIDES J. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1012;
identificação de pessoa colectiva n.º 500945771.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523807

A NAU � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2992;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698431.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523815

PLUSCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503357456.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523947

HENRIQUES FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2697; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503341630.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523955

INDISIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2688;
identificação de pessoa colectiva n.º 503342432.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523963

CARFAELA � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2336;
identificação de pessoa colectiva n.º 502953470.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1998 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514620

CARFAELA � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2336;
identificação de pessoa colectiva n.º 502953470.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514638

IN-MÓVEL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2330;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940832.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514646

RODICENTRO � VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940042.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514654

FARMÁCIA CONFIANÇA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2986;
identificação de pessoa colectiva n.º 503638137.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523823

TOIFEBAU � TERRAPLANAGENS, ALUGUER
DE MÁQUINAS, CAMIONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2984;
identificação de pessoa colectiva n.º 503638080.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523831

MBC � OURIVESARIA E JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2974;
identificação de pessoa colectiva n.º 503639958.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523840

VIVEIROS DA CAVA DE VIRIATO � COMÉRCIO
DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2928;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582247.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523858

MIRÁCULO MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2903;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557110.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523866

VISO ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2898;
identificação de pessoa colectiva n.º 503556718.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523874

LUSA ABRASIVOS � INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2896;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557048.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523882

O. R. T. H. O. � COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2883;
identificação de pessoa colectiva n.º 503563510.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523890

CHURRASCARIA, SNACK-BAR � SOL NASCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2818;
identificação de pessoa colectiva n.º 503463493.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523904

VISNÚMERO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503462721.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523912

CLUBE DOS CAÇADORES E PESCADORES DA BEIRA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2753;
identificação de pessoa colectiva n.º 501734066.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523920

LUSADIAMANTE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2719;
identificação de pessoa colectiva n.º 503356727.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523939

O CANTINHO DO BEBÉ � CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2685;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324183.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523971

ANCOVIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2673;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324280.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523980

FILSILVAS � CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2666; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503324884.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523998

AUTO REPARADORA FERNANDES & POMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2662;
identificação de pessoa colectiva n.º 503299634.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07524005

VISBRIN � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2643;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282235.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514492

TEIMÓVEL � FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2648;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282499.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514506

GRACIMÓVEL � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2639;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282383.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514514

LAFOPÃO � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2680;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324582.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514522

PIZARIA BEIRA RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2611;
identificação de pessoa colectiva n.º 503234460.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514530

LOPES & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2559; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503174602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514557

CONSTRUCAL � CONSTRUÇÃO CIVIL DE CALDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2537;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139297.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514565

ARTEVIS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2514;
identificação de pessoa colectiva n.º 503152250.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514573

CAPELA & LEANDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2506;
identificação de pessoa colectiva n.º 503107735.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514581

AUTOMANO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015180.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514590

IBERVIS � COMÉRCIO DE BENS DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2381;
identificação de pessoa colectiva n.º 502991933.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514603

CARNES RIO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2340;
identificação de pessoa colectiva n.º 502952326.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07514611

ANA CRISTINA GARCIA FERREIRA DE ALMEIDA
INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3041;
identificação de pessoa colectiva n.º 503691232.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Coutinho. 07523777

VOUZELA

HIPÓTESE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 235/
000707; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000707.

Certifico que entre:
1.º José António Dias Lopes, casado com Maria Raquel Furta-

do Cintra Lopes na comunhão de adquiridos, residente na Ave-
nida de Brasília, 36, rés-do-chão, direito, Oeiras; e

2.º Nuno Diogo Cintra Lopes, casado com Vanessa Rodrigues
da Costa Lopes na comunhão de adquiridos, residente na Avenida
de Brasília, 36, 5.º, direito, Oeiras,
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foi constituída uma sociedade com o nome em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato com o seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a denominação Hipótese � Sociedade Imo-
biliária, L.da, tem a sua sede na Rua de Ribeiro Cardoso, 25, fre-
guesia e concelho de Vouzela, com o cartão provisório de pes-
soa colectiva n.º P505009080 e o código de actividade n.º 70120.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda de propriedades,
administração de condomínios, fiscalização de obras, gestão de
propriedades, promoção imobiliária, projectos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros correspondente à soma de duas quotas: uma de
4750 euros, pertencente ao sócio Nuno Diogo Cintra Lopes, e uma
de 250 euros, pertencente ao sócio José António Dias Lopes.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral fica
a pertencer ao sócio José António Dias Lopes, desde já nomeado
gerente.

Para administrar, representar e obrigar a sociedade em qualquer
acto e contrato é necessária a assinatura do gerente.

6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da soci-

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

7.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
1) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
2) Em caso de morte, interdição ou inabilidade de qualquer dos

sócios;
3) Quando em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

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

4) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja de-
clarado falido ou insolvente.

8.º

1 � A gerência poderá adquirir ou alugar quaisquer imóveis ou
equipamentos para a sociedade, mesmo antes do respectivo registo
na conservatória do registo comercial.

2 � Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade
social, praticando todos os actos da sua competência, podendo
adquirir para a sociedade bens de qualquer natureza, bem como
proceder aos levantamentos necessários ao giro social e bem as-
sim ao pagamento das despesas com a constituição da sociedade,
designadamente desta escritura, registos, publicações, ficando
igualmente a gerência autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado na agência do Banco Pinto & Sotto
Mayor, em Vouzela, antes do registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2000. � O Ajudante, Acácio Alberto Bispo
Pimenta. 06454810

FARIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 236/
000714; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000714.

Certifico que entre:
1.º Moisés de Campos Faria, casado com Emília Silva Rodri-

gues Faria na comunhão de adquiridos, residente no lugar de
Paredes Velhas, freguesia de Cambra, concelho de Vouzela; e

2.º Virgílio da Silva Rodrigues, casado com Paula Cristina
Rodrigues Faria na comunhão de adquiridos, residente no lugar
de Paredes Velhas, freguesia de Cambra, concelho de Vouzela,
foi constituída uma sociedade com o nome em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato com o seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma Faria & Rodrigues, L.da, tem a sua
sede no lugar de Paredes Velhas, freguesia de Cambra, concelho
de Vouzela.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou
para concelho limítrofe, sem dependência de deliberação da as-
sembleia geral, assim como criar agências ou estabelecimentos em
qualquer local do País.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, restauran-
te, comércio a retalho de géneros alimentícios e ferragens.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros (correspondentes a 1 002 410$), corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

4.º

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

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

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, por acordo unânime de
todos, prestações suplementares até ao montante igual ao valor
do capital social da sociedade.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assem-
bleia geral.

7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a estranhos fica
dependente do consentimento da sociedade.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Arresto, penhora ou qualquer outro procedimento judicial;
b) Por acordo com o respectivo titular.
2 � Salvo nos casos em que a lei imponha imperativamente

outro valor, a quota será amortizada pelo seu valor nominal.

9.º

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade adqui-
rindo para o efeito quaisquer bens e equipamentos necessários ou
convenientes e assumindo todas as despesas daí decorrentes, fi-
cando desde já a gerência autorizada a efectuar da conta aberta
em nome da sociedade na Caixa Central � Caixa Central de
Crédito Agrícola Mútuo, em Lisboa, através da agência de Vou-
zela da Caixa de Crédito Agrícola de Lafões, os levantamentos
para tanto necessários, bem assim ao pagamento das despesas com
a constituição da sociedade, designadamente desta escritura, re-
gistos, publicações.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2000. � O Ajudante, Acácio Alberto Bispo
Pimenta. 06454828
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