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AVEIRO
ÁGUEDA

MIS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1748;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026310; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 15/10102000.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 1.º, 2.º e 3.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade com a denominação MIS � Comércio e Repre-
sentações, L.da, tem a sua sede na Quinta da Cruzinha, Arrancada do
Vouga, freguesia de Valongo do Vouga, concelho de Águeda.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a importação, exportação e representações e co-
mercialização de grande variedade de produtos, nomeadamente uti-
lidades domésticas, brinquedos, têxteis para o lar e pequenos elec-
trodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 250 000$ pertencente à sócia Lurdes Margarida Rêgo
Alvim Xavier Kelly e outra do valor nominal de 2 150 000$, per-
tencente à sócia Agência Postal � Catálogos, L.da

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

16 de Outubro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707573

ANTUB � INDÚSTRIAS DERIVADAS DE TUBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 501181342; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 16/10102000.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já, em dinheiro, é de
290 000 euros e é formado pelas seguintes quotas: uma de
116 000 euros pertencente ao sócio Franclim de Almeida Neves e
duas de 87 000 euros cada, pertencentes uma ao sócio José Gabriel
Albuquerque de Almeida Neves, outra ao sócio Miguel Martins
Abrantes da Cruz.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os
sócios e que, para obrigar a sociedade são necessárias as assinatu-
ras de quaisquer dois gerentes, bastando a assinatura de um só nos
actos de mero expediente.

Foi nomeado gerente o sócio José Gabriel Albuquerque de Al-
meida Neves.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707158

4. Empresas � Registo comercial
GRESVAL � FÁBRICA DE PRODUTOS DE GRÉS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 292;
identificação de pessoa colectiva n.º 500130817; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 4/12102000.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos n.os 1 e 2 do artigo 5.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
442 950 000$, dividido em 442 950 acções, do valor de nominal de
1000$ cada uma.

2 � As acções ordinárias ou preferenciais remíveis, serão repre-
sentadas em títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ou 1000 acções e
serão nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis a
requerimento e à custa dos accionistas.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707034

AROUCA

METROCIDADES � SUBEMPREITADAS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 1;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001012.

Certifico ter sido constituído entre as sociedades Transpor-
tes Júlio, L.da, Manuel de Oliveira & Martins, L.da e JOCAR-
TÉCNICA � Construções e Obras Públicas, L.da, um agrupamen-
to complementar de empresas, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

1.ª

A sociedade adopta a denominação METROCIDADES � Su-
bempreitadas, A. C. E.

2.ª

1 � Constitui objecto do agrupamento o exercício de subemprei-
tadas de carregamentos, transportes e descargas de produtos prove-
nientes de escavações e escombros, como os que resultam da aber-
tura dos túneis do Metro Ligeiro do Porto.

2 � Para boa prossecução do objecto social, poderá o agrupamen-
to praticar quaisquer actos e celebrar quaisquer contratos com as
empresas agrupadas ou com terceiros, nomeadamente e em concreto
com TRANSMETRO � Construção de Metropolitano, A. C. E.,
pessoa colectiva n.º 504286447, com sede na Rua da Senhora do
Porto, 930, Porto, salvo as limitações estabelecidas por lei.

3 � O agrupamento não tem como fim a realização de lucros,
salvo como mera finalidade acessória e acidental.

3.ª

1 � A sede do agrupamento é no lugar de Eirais, freguesia de
Santa Eulália, concelho de Arouca.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local do território português.

4.ª

1 � O agrupamento terá duração indeterminada, contando-se o
início a partir da data da constituição.

2 � As empresas agrupadas vinculam-se, porém, a manterem-se
no agrupamento por um período provável de 36 meses, que vai até
ao fim dos trabalhos de abertura dos túneis pela Tuneladora (TBM),
para o Metro do Porto, renovável tacitamente por períodos de um
ano, salvo denúncia com pré-aviso de 90 dias sobre o seu termo.

3 � A infracção dos compromissos referidos no número anterior
constitui sempre o infractor na obrigação de indemnizar as restan-
tes agrupadas pelos prejuízos, danos emergentes e lucros cessantes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 259 � 9 de Novembro de 200023 798-(6)

5.ª

O agrupamento ora constituído não tem capital próprio.

6.ª

A posição de cada agrupada no presente agrupamento só pode ser
transmitida a terceiros com o prévio consentimento do agrupamen-
to. Este consentimento terá de ser dado pela assembleia geral do
agrupamento, não podendo votar nesta deliberação a agrupada trans-
mitente.

7.ª

Poderá ser admitida como membro do agrupamento qualquer ou-
tra pessoa que exerça a mesma actividade ou outra complementar,
desde que a admissão seja aprovada por unanimidade em assembleia
geral.

8.ª

A exclusão de membros do agrupamento terá lugar nos casos e
termos previstos na lei.

9.ª

A assembleia geral do agrupamento é constituída pelo conjunto
das agrupadas no pleno exercício dos seus direitos.

10.ª

A assembleia geral do agrupamento reúne ordinariamente uma vez
por ano, para deliberar sobre o seu exercício relativo ao ano ante-
rior e extraordinariamente sempre que convocada por qualquer agru-
pada.

11.ª

A assembleia geral deverá ser convocada com a antecedência
mínima de 10 dias, por carta registada, enviada para sede de cada
uma das agrupadas, devendo constar da convocatória a data, a hora,
o local e a ordem de trabalhos da reunião.

12.ª

1 � Qualquer agrupada pode fazer-se representar na assembleia
geral por outra agrupada, mediante simples carta mandadeira assi-
nada.

2 � As agrupadas far-se-ão representar perante o agrupamento pela
pessoa a quem competir a sua representação legal ou pela pessoa ex-
pressamente indicada por escrito para o efeito, ao agrupamento.

13.ª

1 � As deliberações das agrupadas, salvo disposição em contrá-
rio da lei ou deste contrato, serão tomadas à pluralidade de votos
das agrupadas presentes ou representadas, cabendo a cada agrupa-
da um voto.

2 � A assembleia geral pode decidir que qualquer deliberação por
si tomada por unanimidade, só por unanimidade poderá ser modifi-
cada ou revogada.

14.ª

1 � A gerência do agrupamento é exercida por todas as agrupa-
das, ficando desde já nomeados gerentes ou outorgantes deste con-
trato de constituição do agrupamento.

2 � O agrupamento obriga-se pela assinatura conjunta dos três
gerentes ora nomeados.

3 � Os assuntos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes.

4 � Os membros da gerência não são remunerados, salvo deli-
beração em assembleia geral.

15.ª

Se qualquer das agrupadas causar prejuízos ao agrupamento ou a
outra ou outras das agrupadas, será sempre responsável por esses
prejuízos.

16.ª

O agrupamento dissolve-se nos casos previstos por lei e ainda por
deliberação tomada por unanimidade dos seus membros.

17.ª

Compete à gerência proceder à liquidação e partilha do agrupa-
mento, quando não tiver sido determinada outra forma em assem-
bleia geral.

18.ª

As modificações deste contrato só serão válidas, desde que deli-
beradas pela unanimidade de todas as agrupadas.

Está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11167289

CUSTÓDIO GOMES COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 641/
000904; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
001004.

Certifico que António Francisco Tavares foi designado gerente da
sociedade comercial por quotas com a firma em epígrafe, em 11 de
Agosto de 2000.

9 de Outubro de 2000. � O Ajudante, Américo Teixeira São José.
11167270

MEALHADA

CASTRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 212/
770510; identificação de pessoa colectiva n.º 500636486; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 13/001010.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
aumento do capital social de 400 000$ para 1 200 000$; e que fo-
ram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato de sociedade passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 200 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 600 000$,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Teixeira e Castro e três quotas
iguais no valor nominal de 200 000$, cada, pertencendo uma a cada
um dos restantes sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos
os sócios, já nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade em todos
os seus actos ou contratos é necessária a assinatura do gerente Car-
los Alberto Teixeira e Castro ou, em alternativa, duas assinaturas dos
restantes gerentes.

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

Está conforme.

16 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09776354

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

BHIA � EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3807/001011; identificação de pessoa colectiva
n.º 504211242; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/
001011.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que: foram alteradas as cláusulas 1.ª e 3.ª,
do contrato social, cuja redacção é do seguinte teor:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma BHIA � Equipamentos
Metálicos, L.da, e tem a sua sede no lugar de São Martinho, fregue-
sia de Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis.
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3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos valores constantes da escrituração social é de
2 500 000$, dividido em duas quotas iguais de 1 250 000$, perten-
cente uma a Vera Lúcia Fernandes Teixeira e outra a Carlos Alberto
de Almeida Simões.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14163470

CARNES COELHO O NETO � DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2308/901211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502486112; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: (of.) 15,
(of.) 16 e 17/001011.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que:

a) Os gerentes Mário Manuel Ferreira Dias Coelho e Maria Ade-
laide da Silva Leite cessaram as funções, em 20 de Julho de 2000,
por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social.

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 2 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 1 000 000$ cada perten-
centes uma a cada um dos sócios João José de Sousa Pereira e Nuno
Miguel Rodrigues Pimenta Morais.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios João José
de Sousa Pereira e Nuno Miguel Rodrigues Pimenta de Morais,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de am-
bos em conjunto para obrigar a sociedade.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14163489

ACERTORIA � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3462/980909; identificação de pessoa colectiva
n.º 504230824; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (of.) 7/000804.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que o gerente Luís Miguel Toscano Car-
neiro cessou as suas funções, em 8 de Maio de 2000, por renúncia.

Está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14163446

A. VALENTE & CARVALHINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3809/001010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/001010.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que entre António Fernando de Jesus
Valente e mulher Regina Maria Carvalhinho Marques, casados na

separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato integrado por oito cláusulas:

ARTIGO 1.

A sociedade adopta a firma A. Valente & Carvalhinho, L.da, com
sede na Rua de Ferreira de Castro, lugar de Fontanheira, freguesia
de Carregosa, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária. Arren-
damento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 4900 euros, pertencente ao sócio António Fernando de Jesus
Valente e uma do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Regina Maria Carvalhinho Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António Fer-
nando de Jesus Valente que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14160668

LITOBAL � SOCIEDADE DE LITOGRAFIA E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2293/901019; identificação de pessoa colectiva n.º 502470585;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/000809.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 30 120 500$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, Elísio Pereira da
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Silva, Elísio Jorge Teixeira Félix e Silva e Liliena Teixeira da Cos-
ta Félix e Silva, na proporção das suas quotas e para o aumento do
seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, (equivalente a 50 120 500$), e corresponde à soma
de três quotas, sendo duas de 87 500 euros cada, (equivalente a
17 542 175$) pertencentes uma a cada um dos sócios Elísio Pereira
da Silva e Elísio Jorge Teixeira Félix e Silva e outra de 75 000 eu-
ros (15 036 150$) da sócia Liliena Teixeira da Costa Félix e Silva.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

13 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14163500

ELECTRO � TURBO-DIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1755/860317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501659137; inscrição n.º 5; data da apresentação: 000804.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
1998 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13802364

FERNANDO SILVA & ANA CAROLINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3808/001009; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/001009.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º ambos
do Código do Registo Comercial que entre Fernando Araújo da
Silva, casado com Maria Fernanda Ferreira da Silva Relva, na co-
munhão de adquiridos e Ana Carolina Relva da Silva, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
integrado por oito cláusulas.

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Silva & Ana Carolina, L.da,
com sede à Rua de 5 de Outubro, lugar da Pedra Branca, freguesia
de Macieira de Sarnes, concelho de Oliveira de Azeméis.

2.º

O seu objecto consiste na fabricação de folheados, contraplacados,
lamelados e outros painéis.

3.º

Por simples deliberação da gerência a sede pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes e criar sucursais
ou filiais.

4.º

O seu capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5 000 euros, corresponde a 1 002 410$, dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros e pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

5.º

Na cessão de quotas tem preferência quem mais for sócio.
A cessão a favor de estranhos depende do consentimento da
sociedade.

6.º

A gerência social, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta à sócia Ana Carolina Relva da Silva que
desde já é nomeada gerente, bastando a sua assinatura para obrigar
a sociedade.

7.º

As assembleias gerais sempre que a lei não exija outras formali-
dades serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, autori-
zando desde já a gerência a proceder ao levantamento do capital
social para fazer face às despesas de instalação.

Está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14163497

CONSTRUÇÕES MANUEL JESUS DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3810/001012; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/001012.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º ambos
do Código do Registo Comercial que entre Manuel Jesus da Costa
e mulher Amorosa Sousa de Melo Costa, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato integrado por sete cláusulas.

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Manuel Jesus da
Costa, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro, fregue-
sia de Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder
à criação de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$ (equivalente a 24 939,90 euros) e corresponde à soma de
duas quotas do valor nominal de 2 500 000$ (12 469,95 euros) cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Jesus da Cos-
ta e Amorosa Sousa Melo Costa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, reembolsáveis quando jul-
gadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em
assembleia geral que delibere o reembolso.

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

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ único. Para se considerar validamente obrigada a sociedade nos
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um de-
les isoladamente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual
de seguida se defere aos sócios não cedentes, na proporção das quo-
tas de que, ao tempo sejam titulares.

§ único. É permitido aos sócios obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças e abonações, ou quaisquer actos ou documentos es-
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tranhos aos negócios sociais, sem autorização dos outros sócios, a
qual será lavrada em acta da sociedade.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

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.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14160676

OLIVEIRA DO BAIRRO

ALCINA & FERREIRA, SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504591029; inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 10; números e data das apresentações: 9, 11 e 14/001017.

Factos registados: cessação de funções de gerentes de Marisol
Gomes Ferreira e de Alcina Maria Esperanço Martinho Pinheiro, por
renúncia, em 21 de Setembro de 2000 e alteração parcial do pacto.

Artigo alterado: 5.º
Nova redacção do artigo 5.º

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral fica a cargo dos sócios, António José Neto
Baptista e Paulo Jorge Condessa Ferreira, já nomeados gerentes.

Data da deliberação de nomeação de gerentes: 21 de Setembro de
2000.

Foi depositado o texto completo actualizado do pacto social.

Está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 14903130

CONSTRUÇÕES NOVAMARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 716; identificação de pessoa colectiva n.º 504365932;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/001018.

Registado o facto de, por deliberação de 12 de Setembro de 2000,
ter sido designado gerente o novo sócio, José Manuel de Jesus Do-
mingues.

Está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 14903148

C. C. A. � CERÂMICA CULINÁRIA E ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 585/961106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503815853.

Certifico que:
a) Foi feito o depósito legal dos documentos, relativo à aprova-

ção das contas do ano de 1999.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 14903156

SÃO JOÃO DA MADEIRA

BIOPEL � ARTIGOS PARA CALÇADO E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1467/961211; identificação de pessoa colectiva
n.º 503777110; Entrega n.º 1/20001013.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117242

ALMEIDA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 401/540331; identificação de pessoa colectiva
n.º 500309060; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
20001018.

Certifico que relativamente à sociedade supra foi aumentado o capi-
tal social de 1 600 000$ para 1 603 856$, sendo o aumento de 3 856$
realizado em dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, tendo em consequência os artigos 4.º e 16.º ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos valores constantes da escrituração social é de 8000 euros, cor-
responde a 1 603 856$, dividido em quatro quotas de 400 964$ e
pertencentes uma a cada um dos sócios José Edmundo Pereira de
Carvalho, Silva Correia Amorim, José Augusto Amorim de Carva-
lho e António José Correia Amorim de Carvalho.

16.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 000 000$.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117277

SEVER DO VOUGA

AURORA BOREAL � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 416/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 503339695;
inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 3 e 4/000411.

Certifico que por escritura de 8 de Julho de 1999, lavrada a
fl. 139, do livro de notas para escrituras diversas n.º 768-B, do Car-
tório Notarial de Sever do Vouga, foi alterado o pacto social quanto
aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, passando estes a ter a seguinte
redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma AURORA BOREAL � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Comércio, 54, nesta vila durará por tempo indeterminado.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sua sede dentro do
concelho de Sever do Vouga ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá também criar sucursais, agência, delega-
ções ou outras formas legais de representação da Sociedade no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

2.º

A Sociedade tem por objecto o exercício da actividade de media-
ção imobiliária.

3.º

O capital social é de 400 000$ integralmente realizado em dinhei-
ro, e encontra-se dividido em três quotas, uma no valor de 100 000$
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pertencente ao sócio Manuel Carlos da Costa Plácido, outra no va-
lor de 66 000$ pertencente ao sócio Rui António Tavares Correia e
outra no valor de 234 000$ pertencente à sócia Maria Adelaide Pe-
licano Pereira da Silva.

4.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo apenas
de comunicação à Sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos à Sociedade é dependente do
consentimento desta, que deverá ser dado no prazo de 60 dias a
contar da recepção do pedido, salvo o previsto no n.º 5 deste artigo.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos ficará a
respectiva solicitação por escrito, à sociedade, com a indicação da
pessoa do cessionário, e de todas as condições de cessão, devendo,
a gerência convocar assembleia geral no prazo de 15 dias a contar
recepção da dita comunicação.

4 � Deliberando a Sociedade adquirir a quota é atribuído o di-
reito de preferência na cessão aos sócios que declararem pretender
adquiri-la, no momento da respectiva deliberação, em primeiro lu-
gar e na proporção das suas quotas e em segundo lugar à sociedade.

5 � A divisão e a cessão da quota da sócia Maria Adelaide Pe-
licano Pereira da Silva é livre do consentimento da Sociedade.

5.º

1 � A gerência da Sociedade será eleita em assembleia geral a
realizar-se até 15 de Janeiro de 2000 a qual determinará o número
de gerentes, o prazo do respectivo mandato e a sua remuneração.

2 � Até à realização da dita assembleia todos os sócios assumem a
sua gerência, obrigando-se com assinatura de dois gerentes sendo sem-
pre obrigatória a da sócia Maria Adelaide Pelicano Pereira da Silva.

3 � Qualquer gerente poderá delegar noutro todos os poderes
legalmente delegáveis.

4 � Mais acordam os sócios que no prazo de 15 dias, a contar
desta data, realizar-se-á assembleia geral para deliberar sobre a re-
muneração da gerência e todos os assuntos atendíveis.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção dirigida aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

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

Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10625836

VALE DE CAMBRA

IPVALE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 495/930510; identificação de pessoa colectiva n.º 503011045;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 8 e 9/001017.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia e a acta da so-
ciedade em epígrafe, de onde consta:

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, João
Paulo Faria Brito da Silva, em 5 de Setembro de 2000, renúncia.

E a nomeação do vogal do conselho de administração para preen-
chimento da vaga existente.

Nomeado: Paula Alexandrina Teixeira Pinho e Sousa Quental,
casada.

Data da deliberação: 18 de Setembro de 2000.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649867

IP TUR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 179/800612; identificação de pessoa colectiva n.º 500995940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 10 e 11/001017.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia e a acta da so-
ciedade em epígrafe, de onde consta:

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, João
Paulo Faria Brito da Silva, em 5 de Setembro de 2000, renúncia.

E facto: a nomeação do vogal do conselho de administração para
preenchimento da vaga existente.

Nomeado: Paula Alexandrina Teixeira Pinho e Sousa Quental,
casada.

Data da deliberação: 15 de Setembro de 2000.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649751

BEJA
ALJUSTREL

AGROFORTES � SECAGEM E COMERCIALIZAÇÃO
DE SEMENTES, MATERIAIS REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 120/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503859443; data do
depósito: 16102000.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 13858750

FERREIRA DO ALENTEJO

AUTO REPARADORA SINGA, L.DA

Sede: Rua Projectada à Zona Industrial de Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 69; identificação de pessoa colectiva n.º 502354291.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificadas foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 1999.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
da Conceição dos Santos Fragoso. 10736590

TOMSIL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONCENTRADO DE TOMATE, S. A.

Sede: Fortes, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 66; identificação de pessoa colectiva n.º 502348216.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificadas foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 1999.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
da Conceição dos Santos Fragoso. 10736603

TAXISINGA � TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EM VEÍCULO LIGEIRO, L.DA

Sede: Rua de Macau, 10-A, em Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 210/000925; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/000925.

Certifico que por escritura de 10 de Março de 2000 no Cartório
Notarial de Ferreira do Alentejo foi constituída entre José Fernando
Mourão Silva e Cidália Rosa Grilo Fava Silva, casados entre si na
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comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 10 de Março de 2000, em Ferreira do Alentejo e no Cartó-
rio Notarial, perante mim, Odete Rocha Bertão Lança Pancada, aju-
dante do referido cartório, no pleno exercício de funções, por o lugar
de notário se encontrar vago, compareceram como outorgantes:

1.º José Fernando Mourão Silva,
2.ª Cecília Rosa Grilo Fava Silva.
Pelos outorgantes foi declarado:
Que celebram entre si um contrato de sociedade comercial por

quotas que se regerá nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAXISINGA � Transporte de
Passageiros em Veículo Ligeiro, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Macau, 10-A, na Vila, freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para outro concelho, de
acordo com a lei, bem como pode a sociedade instalar, manter ou
extinguir sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: o transporte de passageiros, em
veículos ligeiro de aluguer.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e está dividido em duas quotas, uma de
4750 euros (952 290$), pertencente ao sócio José Fernando Mourão
Silva e outra de 250 euros (50 120$) pertencente à sócia Cidália
Rosa Grilo Fava Silva.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante de 20 000 euros (4 009 640$).

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, a não sócios depende
do consentimento da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois
dela os sócios não cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Antó-
nio Eduardo Valente Messias, casado, residente em Canhestros,
Ferreira do Alentejo, por um período de cinco anos.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um sócio.
3 � Fica proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,

abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou apreendida e ven-

dida judicialmente ou administrativamente ou de qualquer outra for-
ma sujeita a procedimento judicial;

d) Falência ou insolvência do seu titular;
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade,

lesando os seus interesses.
O valor da quota para efeito de amortização será o que resultar

do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais, as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste
da Conceição dos Santos Fragoso. 10736581

BRAGA
CELORICO DE BASTO

PIRES & CARVALHO, L.DA

Sede: Espariz, Codessoso, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 141/911003; identificação de pessoa colectiva n.º 502626984;
data: 060102000.

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

Prestação de contas: ano de exercício de 1999.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

6 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Fer-
nanda Carvalho da Silva Alves. 10107738

GUIMARÃES

JOSÉ DOS SANTOS PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1526; identificação de pessoa colectiva n.º 500892407; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12357596

IRMÃOS VASCONCELHOS, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 81, 83, 85, rés-do-chão,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2451; data da apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831244

GUERTÊXTIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Vilar, freguesia de Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5237; identificação de pessoa colectiva n.º 503682594; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12357499

CHURRASQUEIRA DO TOURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3814; identificação de pessoa colectiva n.º 502650010; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12358100
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JOÃO DA SILVA MAGALHÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6287;
identificação de pessoa colectiva n.º 504335740; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12358215

FRIOL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2812; identificação de pessoa colectiva n.º 501893385; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12334103

J. F. ARAÚJO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 501; identificação de pessoa colectiva n.º 500144460; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12358088

ZONA ACTUAL � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4825; identificação de pessoa colectiva n.º 503414328; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12357626

JOAQUIM RIBEIRO FREITAS RORIZ, FILHOS & C.A, L.DA

Sede: Travessa de S. Mamede, 207 Monte Largo,
freguesia de Azurém, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1825; identificação de pessoa colectiva n.º 501161414; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12361550

ERNESTO SANTOS PARAÍSO, L.DA

Sede: Rua de S. Gonçalo, 126, freguesia de  S. Paio,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1611; data da apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357472

CRACEL LOPES & PAULO MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua da Igreja, freguesia de Moreira de Cónegos,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6113; identificação de pessoa colectiva n.º 504251473; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335096

VIMACÓPIA � REPRESENTAÇÕES E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Lugar de Fonte Boa, Edifício Conde, bloco C,
rés-do-chão Z, freguesia de Conde, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3364; identificação de pessoa colectiva n.º 502332549; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335304

CONSTRUÇÕES JOAQUIM AZEVEDO FARIA, L.DA

Sede: Rua de São Cipriano, 220,
freguesia de Taboadelo, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5503; identificação de pessoa colectiva n.º 503856991; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12358150

IMOBILIÁRIA MIRAVAZ, L.DA

Sede: Lugar de Estaleiros, freguesia de Polvoreira,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4808; identificação de pessoa colectiva n.º 503412422; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12358126

RESTAURANTE S. GEMIL, L.DA

Sede: Lugar de S. Gemil, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503400769; data da apresen-
tação: 20000627.
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Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12358185

RESTAURANTE MIQUELINA, L.DA

Sede: Lugar de S. Gemil, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6542; identificação de pessoa colectiva n.º 504792288; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12358193

ANTÓNIO RIBEIRO OSÓRIO � TÊXTEIS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização da Cerca, freguesia de Urgeses,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3665; data da apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357480

TRANSPORTES DE CARGA � A RECOVEIRA
DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Rodovia de Covas, freguesia de Urgeses,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 541; identificação de pessoa colectiva n.º 500288054; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361569

LOPES & CARREIRA, L.DA

Sede: Lugar da Cruz Caída,
freguesia de Caldas de S. João, concelho de Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3908; identificação de pessoa colectiva n.º 502738073; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361577

SORIBEIRO � SOCIEDADE DE BORDADOS, L.DA

Sede: Lugar de Pouve, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4301; identificação de pessoa colectiva n.º 503048518; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361585

ATTIAS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 7,
freguesia de S. Paio, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2781; identificação de pessoa colectiva n.º 501870830; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357448

BELMIRO MARTINS & COMPANHIA, L.DA

Sede: Enxertos, freguesia de S. João,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2543; identificação de pessoa colectiva n.º 501710396; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361720

CONTIENE � GABINETE DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Avenida de Conde Margaride, 594, 5.º,
freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1975; identificação de pessoa colectiva n.º 501241795; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357456

MESSEQ � MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
A EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Lugar de Pocinhos, freguesia de Prazins,
Santo Tirso, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3627; identificação de pessoa colectiva n.º 502536420; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357464

SOCORAMA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Lugar das Eiras, freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 782; identificação de pessoa colectiva n.º 500147701; data da
apresentação: 20000627.
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Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361933

CARLOS GONÇALVES & FILHAS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, Pavilhão G-3,
freguesia de Ponte - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5786; data da apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361992

MAGUL � MALHAS DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, edifício Vila Flor,
rés-do-chão, freguesia de Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1336; identificação de pessoa colectiva n.º 500742081; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12323462

SEZILBOR � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Lugar de Sezil, freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3816; data da apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12358118

MANUEL MENDES & FILHO, L.DA

Sede: Rua de Dr. Bento Cardoso, 33/35,
freguesia de S. Sebastião - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6012; identificação de pessoa colectiva n.º 504212532; data da
apresentação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12334065

FERRAGENS E FERRAMENTAS, S. GONÇALO, L.DA

Sede: Rua de S. Gonçalo, 1172 - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4664; identificação de pessoa colectiva n.º 503301043; data da
apresentação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361984

JOSÉ MENDES RIBEIRO, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, vivenda 1, rés-do-chão,
freguesia de Azurém - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2143; data da apresentação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
  12328871

IMOBILIÁRIA DO PEDRAL, L.DA

Sede: Urbanização do Pedral, Rua da Bela Vista, 12,
rés-do-chão, freguesia de Candoso, São Tiago - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5661; identificação de pessoa colectiva n.º 503970867; data da
apresentação: 20006270.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12358177

MACEDO & NOVAIS, L.DA

Sede: Lugar de Sendim, freguesia de Atães, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4806; identificação de pessoa colectiva n.º 503401250; data da
apresentação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12334057

PASTELARIA LURDINHAS, L.DA

Sede: Rua de São Gualter, 844,
freguesia de Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4991; identificação de pessoa colectiva n.º 503525073; data da
apresentação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12334081

GABINETE DE CONTABILIDADE CUNHA & CALDE VILA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 31, 3.º, direito,
freguesia de São Paio - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5490; data da apresentação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361780
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FRANOVA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FRANCISCO NOVAIS & C.A, L.DA

Sede: Lugar da Bouça do Felizardo,
freguesia de Fermentões - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2641; identificação de pessoa colectiva n.º 501799168; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361747

J. MENDES SIMÕES, L.DA

Sede: Rua de S. Gonçalo, 47, rés-do-chão,
freguesia de S. Paio - Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1765; identificação de pessoa colectiva n.º 501136185; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361534

IRMÃOS VIEIRA, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 841,
freguesia de Urgeses, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1591; data da apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357529

J. J. JORDÃO, L.DA

Sede: Pavilhão G-15 do Parque Industrial de Guimarães,
freguesia de Ponte, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3014; identificação de pessoa colectiva n.º 502028874; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361925

ANTÓNIO & CARLOS SILVA, L.DA

Sede: Lugar de Tojães, 903, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6409; identificação de pessoa colectiva n.º 504401890; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12328782

MANUEL CARDOSO DO VALE, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 202,
rés-do-chão, freguesia de S. Paio, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1978;
identificação de pessoa colectiva n.º 501256865; data da apresen-
tação: 2000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361542

MARTINS & AGRELOS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PARA A GESTÃO DA PRODUÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Castelães, lote 13, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5432;
identificação de pessoa colectiva n.º 503818801; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335320

LUZMÓVEIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar de Martin, freguesia de Nespereira,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2945; identificação de pessoa colectiva n.º 502008083; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335223

JOAQUIM PINTO DA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Lugar de Nabaínhos, freguesia de Serzedo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4191; identificação de pessoa colectiva n.º 502945486; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335177

GIJO � CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Rua de Mestre Caçoila, 34, 1.º,
freguesia de São Paio, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4266; identificação de pessoa colectiva n.º 503007633; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335134
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EUROCONDE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua da Linda, 15, freguesia de Conde,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5879;
identificação de pessoa colectiva n.º 504129821; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

11 de Outubro de 2000 � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12335037

JORGE SILVA, L.DA

Sede: Lugar de Águas de Sande, freguesia de Castelões

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5375; identificação de pessoa colectiva n.º 503781673; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361763

DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Fontinhas, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1143; identificação de pessoa colectiva n.º 500599386; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12362000

ALVES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Agras de São bento,
freguesia de Guardizela, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3132; identificação de pessoa colectiva n.º 502145447; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 09666788

PAOLOR � PADARIA E PASTELARIA DE LORDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4799; identificação de pessoa colectiva n.º 503401048; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12358061

CASTROS E MARTINS, L.DA

Sede: Freguesia de Ponte, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 418; identificação de pessoa colectiva n.º 500059500; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357510

CROMOREX � COMÉRCIO DE CUTELARIAS, L.DA

Sede: rua do Comandante Carvalho Crato � Vila
das Taipas freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1025; identificação de pessoa colectiva n.º 500080720; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357502

ARPAFERRO, ARAME PARA FERRO ARMADO, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Maio, freguesia de Penselo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5702; identificação de pessoa colectiva n.º 503992151; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12358134

PASTELARIA CANEIROS DE JOSÉ ANTÓNIO
PEREIRA CARDOSO & C.A, L.DA

Sede: Lugar de Coradeiras, Fermentões

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3073;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085819; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12328928

ANTÓNIO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2056; identificação de pessoa colectiva n.º 501308440; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12355135

RESTAURANTE VENTELHAS, L.DA

Sede: Lugar de Cachade, freguesia de São Torcato
 Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4257; data da apresentação: 20000627.

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

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831236
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TUDENCONTA � ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2654;
identificação de pessoa colectiva n.º 501800379; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12328979

TORRINHA & ESTEVES, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, Rua 3, 568, Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2004; identificação de pessoa colectiva n.º 501273891; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12328960

EZEQUIEL RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar do Monte de Pontido, Polvoreira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3115; identificação de pessoa colectiva n.º 502131390; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12328847

J. A. K. � JEAN ARTHUR KUNSLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6472; identificação de pessoa colectiva n.º 504430432; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12357588

CONSTRUÇÕES SÃO DÂMASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6286; identificação de pessoa colectiva n.º 504348566; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12358142

IRMÃOS ANDRÉ, L.DA

Sede: Avenida da Cadeia, 8,
freguesia de Oliveira � Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2802;
identificação de pessoa colectiva n.º 501885676; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano
de 1999.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361615

BERNARDINO ALVES MARTINHO & C.A, L.DA

Sede: Rua de Santo António � Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 438;
identificação de pessoa colectiva n.º 500044848; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de 1999.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361623

IMPACETE � PRODUTOS QUÍMICOS E MÁQUINAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de João XXI, 293/314, freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4958; identificação de pessoa colectiva n.º 503512907; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12334090

GARRAFEIRA GONÇALO CARDOSO, L.DA

Sede: Rua de 24 de Junho, 1140, freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5147; identificação de pessoa colectiva n.º 503641561; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12334030

ANTÓNIO FRANCISCO DA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Rua dos Cutileiros, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1155; identificação de pessoa colectiva n.º 500588104; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12357634

CARLOS FARIA, L.DA

Sede: Rua  de Santo António, sem número de  polícia,
Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3097; identificação de pessoa colectiva n.º 502106891; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12328820
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. MARINHO SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 98-1.º, sala 1, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2347;
identificação de pessoa colectiva n.º 501523421; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12361755

OLEMPI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6470; identificação de pessoa colectiva n.º 504432559; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
1999.

14 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12357600

FARMÁCIA DE COVAS DE MARIA FERNANDA MACIEL
FERNANDES DA SILVA FRIAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Covas, freguesia de Urgeses,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1776; identificação de pessoa colectiva n.º 501135464; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357553

EMPRESA DE BORDADOS CONCEANA, L.DA

Sede: Rua da Canela do Marco, 33, freguesia
de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2927; identificação de pessoa colectiva n.º 501999183; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357545

ARLANA � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua de Silvares, freguesia de Moreira
de Cónegos, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4920; identificação de pessoa colectiva n.º 503474916; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de
1999.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357537

TONISIL � COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 271, 1.º,
Urbanização da Quintã, freguesia de Azurém,

concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2161;
identificação de pessoa colectiva n.º 501365540; data da apresen-
tação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361950

MANUELA SALGADO & HÉLDER MARTINS, L.DA

Sede: Rua de S. Gonçalo, 1129, sala Z,
freguesia de S. Paio, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5134; identificação de pessoa colectiva n.º 503629120; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade acima mencionada, relativa à prestação de contas de 1999.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12361941

BRAGANÇA
VIMIOSO

VIMITRAÇO � SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 74/
001017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001017.

Certifico que foi constituída  a sociedade em epígrafe por Antó-
nio João Fernandes Alves, contribuinte fiscal n.º 130663239, solteiro,
maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa, residente habitualmente  na Rua do Conselheiro José de
Alpoim, 4, nesta vila, freguesia e concelho de Vimioso, que se re-
gerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIMITRAÇO � Sinalização e Se-
gurança - Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Loteamento Indus-
trial, nesta vila, freguesia e concelho de Vimioso.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a sinalização vertical e horizontal de
vias rodoviárias, e produção e comercialização de mobiliário urba-
no e equipamentos de sinalização.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do prosseguido por ela mesma, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde a uma única
quota desse valor, detida pelo único sócio, António João Fernandes
Alves.

ARTIGO 5.º

1 � A designação da gerência, bem como a decisão de dispensa
de caução e a sua remuneração compete ao único sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica
desde já designado gerente o sócio único, António João Fer-
nandes Alves.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 6.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera ges-
tão devem ser registados em acta assinada por ele.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica autorizada a celebrar negócios com
o sócio único nos termos da legislação em vigor.

Disse ainda o outorgante que a gerência fica desde já autorizada
a movimentar o totalidade do capital depositado para pagamento das
despesas de constituição e registo da sociedade, instalação da sede
social e compra de bens de equipamento.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Ivete da Piedade
Lopo Montês Ferreira. 01335642

CASTELO BRANCO
BELMONTE

NUNES & CORREIA � COMPRA E VENDA
DA CARNES E PRODUTOS AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 178/
990408; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/001009.

Certifico que a sociedade Nunes & Correia � Compra e Venda
de Carnes e Produtos Afins, L.da, com sede na Rua de Pedro Álva-
res Cabral, 225, freguesia e concelho de Belmonte, deliberou o se-
guinte:

Alteração do contrato de sociedade.

3.º

O capital social é da quantia de 1 010 000$ e corresponde à soma
de duas quotas, uma de 710 000$ pertencente ao sócio João Antó-
nio Nunes Henriques e outra de 300 000$ pertencente ao sócio
António José Correia Simões Neto.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de António José Nunes
Morão e Eugénia Maria Correia de Almeida Nunes Morão desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção de um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo co-
mercial.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta da re-
ferida sociedade.

Conferida está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Leonor Neto Reis
Silveira. 08391270

NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 175/
990315; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/001017.

Certifico que a sociedade Nunes & Nunes, L.da, com sede na Rua
de Pedro Álvares Cabral, 225, freguesia e concelho de Belmonte,
deliberou o seguinte:

Alteração do contrato de sociedade.

3.º

O capital social é da quantia de 1 010 000$ e corresponde à soma
de duas quotas, uma de 710 000$ pertencente à sócia Ana Mónica
Nunes Henriques e outra de 300 000$ pertencente ao sócio Ricardo
Miguel Nunes de Almeida Morão.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de José Nunes Morão de
Sousa e Judite Nunes Diogo, desde já nomeados gerentes, sendo
suficiente a intervenção de um deles para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta da re-
ferida sociedade.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Leonor Neto Reis
Silveira. 08391262

PENAMACOR

HERDADES DA BEIRA SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 52;
identificação de pessoa colectiva n.º 502638273; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 3 e 4/001016.

Certifico que cessou funções o gerente Vasco Manuel Domingues
Justino em 13 de Julho de 2000, por renúncia e que foi alterado o
contrato da sociedade, tendo sido modificado o n.º 1 do artigo 7.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Joaquim José
Justino, desde já nomeado gerente.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 11122013

COIMBRA
ARGANIL

FLAUTA MÁGICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Sede: Rua de Oliveira Matos, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 360/
900807; identificação de pessoa colectiva n.º 602402032; data da
apresentação: 26600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12196657

URBARG � GABINETE DE URBANISMO
E ARQUITECTURA DE ARGANIL, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 477/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503691844; data da
apresentação: 26600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12197092
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RUI DIAS � CONSULTÓRIOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Bairro do Prazo, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 515/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504208926; data da
apresentação: 26600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12197106

VIVEIRO DO VALE DA RAMA, L.DA

Sede: Ponte da Mucela, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 364/
900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502438959; data da
apresentação: 26600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12197114

VIVA A PREGUIÇA, COMÉRCIO E TURISMO, L.DA

Sede: Quinta dos Moinhos, Valeiro dos Moinhos,
Chãs de Égua, Piódão

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 487/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503776521; data da
apresentação: 260600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12197122

VILARGUS � GABINETE DE PROJECTOS E ESTUDOS, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 375/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502529261; data da
apresentação: 26600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12197149

MARQUES & GERALDO, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 47/
600803; identificação de pessoa colectiva n.º 500519137; data da
apresentação: 23600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima referida,
foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva, relativamen-
te ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 12196967

TRAÇO VERDE � ARTES GRÁFICAS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 408/
920706; identificação de pessoa colectiva n.º 502809213; data da
apresentação: 23600.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que relativamente à sociedade acima
referida, foi efectuado o depósito das contas na pasta respectiva,
relativamente ao ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 12196983

CONDEIXA-A-NOVA

DOMINÓ � INDÚSTRIAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 71; identificação de pessoa colectiva n.º 502079215; data de
apresentação: 001017.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou, na pasta res-
pectiva, a documentação referente à prestação de contas de
1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 07368348

FIGUEIRA DA FOZ

BRICOFOZ � COMÉRCIO DE BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2240/981211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504350560.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824182

CENTRAL 19 � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1321/901227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502484756.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824174
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MADIFOZ � FÁBRICA DE URNAS PAIONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 673/801106; identificação de pessoa colectiva n.º 501096477.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824131

CHURRASQUEIRA O REINO DOS FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1635/930726; identificação de pessoa colectiva n.º 503029890.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824190

FOZ BETA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrí-
cula n.º 841/830225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501363165.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824212

EUGÉNIO MARTINS DA FONSECA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2063/970618; identificação de pessoa colectiva
n.º 503904910.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824735

BRUNÓPTICA � ÓPTICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2186/980626; identificação de pessoa colectiva
n.º 504180193.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824743

TURIMPEX � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1541/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 501655638.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824204

JB-N. GROYNE & J. BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1233/900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502317612.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824166

CAMICENTRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2203/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 503687006.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824689

FOZ ÍNTIMA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2260/990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504360140.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824697

COMERLUBE � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2026/970217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503827916.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824727
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FURET & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2109/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504030191.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824719

LOUSÃ

MOVIMASSAS � SOCIEDADE DE PINTURAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 609/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503136158; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000912.

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

Cessação de funções de gerente do sócio Vítor Manuel Morgado
Simões.

Causa: renúncia.
Data: 12 de Fevereiro de 1999.

Está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Conservador, António Luís Perei-
ra Figueiredo. 06841180

J. & F. LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 807/
000713; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/000920.

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

Cessação de funções de gerente da sócia Florinda Maria Brás
Francisco Leite.

Causa: renúncia.
Data: 6 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � O Conservador, António Luís Pereira
Figueiredo. 06841155

MIRA

TEIXEIRAS CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 73/
870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793089; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433570

BEIROLIVA, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 166/
940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503071072; data da
entrada dos documentos: 30062000.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 1999.

Conferida está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06433588

ROSA BRANCO, SIMÕES E GREGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 59/
841018; identificação de pessoa colectiva n.º 501487212; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433596

VIVEIROS FLOR DO CENTRO � PLANTAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 206/
960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503626716; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433600

CONSTRUÇÕES JOÃO VÍTOR RIBEIRO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 250/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504258222; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

18 de Junho de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06433618

SPEI � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 201/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503576107; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

18 de Junho de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06433626

BEBIFRESCO � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 202/
96022; identificação de pessoa colectiva n.º 503582727; data da
entrada dos documentos: 30062000.
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Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

Conferida está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433634

DISTRIMIRA � DISTRIBUIÇÃO DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 203/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503597546; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433642

ANTÓNIOS � PRODUTOS ALIMENTARES
HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 173/
940707; identificação de pessoa colectiva n.º 503226246; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433537

CONSTRUÇÕES FRANCISCO DOMINGUES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 252/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504294601; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433529

HABIDIAMANTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 275/
990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504359290; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433545

SOTIPLANTA � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 218/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503824135; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433553

MIRATIRO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 150/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502926767; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433227

CARLOS & FRANCISCO JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 219/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503822035; data da
entrada dos documentos: 30062000.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

Conferida está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433243

SILVINA MIRANDA GABRIEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 207/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503631302; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433235

AGROMIR � COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 42/
781214; data da entrada dos documentos: 29062000.

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

Conferida está conforme.

13 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433650

CATARINO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 266/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504338005; data da
entrada dos documentos: 30062000.
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Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433740

MIROAI � CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 247/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504229230; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433731

DINIS & REGALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 255/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504331051; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433723

VILA-CAIA, AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 174/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503238236; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433685

CESÁRIO ROSETE � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 178/
950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503326348; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433669

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER � MENDES & GAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 1/
710930; identificação de pessoa colectiva n.º 500534470; data da
entrada dos documentos: 30062000.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06433707

CRAVO ROXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 282/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504636910; data da
entrada dos documentos: 30062000.

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

Conferida está conforme.

17 de Junho de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06433561

MIRANDA DO CORVO

CENTRO DA BIOMASSA PARA A ENERGIA,
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 3; identificação de pessoa colectiva n.º 502360984; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/001017.

Certifico que foi nomeado em 30 de Maio de 2000 o conselho de
administração da entidade supra, com a seguinte composição.

Presidente � DGE � Direcção-Geral de Energia, representada
por Gil da Silva Patrão; vogais: EDP � Electricidade de Portu-
gal, S. A., representada por José Manuel Silveira da Cruz Morais;
DEF � Direcção-Geral das Florestas, representada por Luís Antó-
nio Pires Pinheiro; IPE � Investimentos e Participações Empresa-
riais, representada por Paulo Alexandre Dias Caetano; AIMMP �
Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, re-
presentada por João Batista Fernandes. São todos casados.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
12382396

DIONÍSIO & RODRIGUES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 322; identificação de pessoa colectiva n.º 504448609;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 5 e 6/001010.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 18 de
Setembro de 2000, Cristina Maria Mendes da Silva Falcão, renun-
ciou à gerência. Mais certifico que foi alterado o artigo 4.º do res-
pectivo contrato social que passou a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, fica a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
o sócio Rui Miguel de Jesus Rodrigues e a sócia Sandra Catarina
Dionísio Rodrigues, na qualidade de gerente com capacidade profis-
sional reconhecida pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres.

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 intervenção do gerente com capacidade profissio-
nal reconhecida pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
12382400
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MONTEMOR-O-VELHO

RODRIVAR � EXPLORAÇÃO DE CAFÉS,
CERVEJARIAS E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 304/010396; data do depósito: 280600.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, que foram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de con-
tas, respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05672848

MINIMOR � COMÉRCIO DE MERCEARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 189; identificação de pessoa colectiva n.º 502453184;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/310800.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas do valor no-
minal de 25 000 euros, uma de cada sócio, Jorge Augusto Oliveira
Cação e Aida Maria Gomes de Carvalho Oliveira Cação.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
100 000 euros.

Mais declararam sob sua inteira responsabilidade:
Que a importância resultante deste aumento de capital já deu en-

trada na caixa social e que não são exigíveis por lei nem pelo con-
trato de sociedade a realização de outras entradas.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato
de sociedade actualizado.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Moreira de Freitas. 05670160

PENACOVA

PENAMAC � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 242/
980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504195620; data da
apresentação: 290600.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653928

MACOPLÁS � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 199/
051114; identificação de pessoa colectiva n.º 503536601; data da
apresentação: 260900.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653910

ABÍLIO PINHEIRO MORGADO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 6/
840827; identificação de pessoa colectiva n.º 501474234; data da
apresentação: 290600.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906402

PADARIA DO SILVEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 133/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502555033; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906798

TRANSPORTES SILVA BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 74/
880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501956174; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906070

TRANSPORTES PENACOVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 149/
920902; identificação de pessoa colectiva n.º 502830298; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906054

TRANSPORTES FLÓRIDOS E GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 146/
920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502774690; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906062
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SILVÉRIO SILVA BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 270/
990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504325930; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906089

PENAPARTY�S � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 241/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504195646; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906038

MANUEL FLÓRIDO DE ALMEIDA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 85/
880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502043180; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906097

CONSTRUÇÕES RODRIGUES E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 56/
870326; identificação de pessoa colectiva n.º 501799249; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906127

BATISTA E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 180/
940310; identificação de pessoa colectiva n.º 500321418; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906135

ANTÓNIO OLIVEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 253/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504289730; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906666

RALHA SANTOS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 254/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504298526; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906631

LAGAR DE AZEITE DO SILVEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 48/
861105; identificação de pessoa colectiva n.º 501737480; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906046

MACLAJOCA � MINI MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 71/
880211; identificação de pessoa colectiva n.º 501936696; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653979

CHITOSIL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 179/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503129836; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906100
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AUTO FOZ DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 104/
891010; identificação de pessoa colectiva n.º 502227923; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653995

AIRES RODRIGUES DOS SANTOS E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 128/
901226; identificação de pessoa colectiva n.º 502476028; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906119

TRANSPORTES LUÍS OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 225/
971210; identificação de pessoa colectiva n.º 503593265; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906658

MÁQUIPENA � MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 147/
920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502820829; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906674

GAVIASSISTE � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 209/
961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503808237; data da
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906623

MANUEL ALVES E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 154/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502908483; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906593

MESACO � GABINETE DE APOIO À QUALIDADE
E INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 62/
870904; identificação de pessoa colectiva n.º 501870377; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906429

FLOR DO ETER � RADIOFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 218/
970821; identificação de pessoa colectiva n.º 503941840; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes às prestações de contas rela-
tivas aos anos de 1998 e 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906437

J. MENDES TALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 137/
911024; identificação de pessoa colectiva n.º 501769617.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653952

BARBOSA E FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 127/
901206; identificação de pessoa colectiva n.º 502461489; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653650
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MERCENARIA E CARPINTARIA DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 114/
900214; identificação de pessoa colectiva n.º 502291125; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906542

URJE � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 44/
861023; identificação de pessoa colectiva n.º 501324364; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906550

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS MARISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 75/
880516; identificação de pessoa colectiva n.º 501613544; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906569

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO LABONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 113/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502274190; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906534

APARÍCIO MORAIS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 178/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503129879; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 06653944

HOTEL DE PENACOVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 285/
170899; identificação de pessoa colectiva n.º 504902903; data de
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906453

A. SEABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 192/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503422290; data de
apresentação: 290600.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906577

MENDES PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 182/
940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503220108; data de
apresentação: 260900.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906607

CHELOCIVIL � INDÚSTRIA DE SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 263/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504441698; data de
apresentação: 260600.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906364

SIMALOA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 240/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504175408; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906488
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MANUEL DA SILVA MARQUES E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 28/
860113; identificação de pessoa colectiva n.º 501208364; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906470

GARRAFEIRA BENVINDO � COMÉRCIO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 227/
980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504053515.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906615

CONSTRUÇÕES SANTOS FERREIRA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 202/
960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503646890; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906399

JORGE M. F. GAUDÊNCIO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 219/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503941824; data de
apresentação: 000629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906380

GAUDÊNCIO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 238/
980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504151800; data de
apresentação: 290600.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto Perei-
ra de Oliveira. 13906372

TÁBUA

TRANSPORTES EDUARDO ALVES, L.DA

Sede: Póvoa de Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 416/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505147688; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/001010.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2000, lavrada
de fls. 1 v.º a 3 do livro de notas para escrituras diversas n.º 107-A
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída
a sociedade em epígrafe entre Eduardo António Costa Alves e mu-
lher, Maria do Carmo Tavares Figueiredo Pires Alves, que se rege
pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Eduardo Alves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Póvoa
de Midões, concelho de Tábua.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade e transportes rodo-
viários de mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
30 000 euros, pertencente ao sócio Eduardo António Costa Alves;
e uma de 20 000 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo Tava-
res Figueiredo Pires Alves.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares até ao limite global de 50 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será designada em assembleia ge-
ral, a qual igualmente deliberará sobre a respectiva remuneração,
desde já ficando nomeados gerentes ambos os sócios e o não sócio
José Ângelo Pires de Oliveira, casado, residente no lugar e dita fre-
guesia de Póvoa de Midões.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória a do gerente José Ângelo Pires de
Oliveira.

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 ou divisão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascen-
dentes e descendentes é livremente permitida, mas a cessão de quo-
tas a terceiros dependerá sempre do consentimento prévio da so-
ciedade, sendo atribuído aos sócios não cedentes o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias de calendário.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer terceiro.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 06819745

EDUARDO ALVES � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Póvoa de Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 415/
000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505147670; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/000928.
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Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2000, lavrada de
fls. 148 a 150 do livro de notas para escrituras diversas n.º 106-A do
Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída a
sociedade em epígrafe entre Eduardo António Costa Alves e mulher,
Maria do Carmo Tavares Figueiredo Pires Alves, que se rege pelo
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eduardo Alves � Aluguer de
Máquinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Póvoa
de Midões, concelho de Tábua.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de aluguer de má-
quinas e equipamentos para a construção e engenharia civil, venda
de areia, tout-venant e brita, com lavagem de areia própria, cons-
trução geral de edifícios e obras públicas, preparação dos locais de
construção, designadamente demolição e terraplanagens, construção
de estradas e arruamentos e ainda execução de quaisquer trabalhos
de infra-estruturas para urbanizações, como esgotos domésticos e
pluviais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Eduardo António Costa Alves; e uma de
2000 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo Tavares Figueiredo
Pires Alves.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares até ao limite global de
50 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A gerência possui a faculdade de nomear mandatários e pro-
curadores para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

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 ou divisão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascen-
dentes e descendentes é livremente permitida, mas a cessão de quo-
tas a terceiros dependerá sempre do consentimento prévio da socie-
dade, sendo atribuído aos sócios não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias de calendário.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer terceiro.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819753

ÉVORA
ARRAIOLOS

EBORAE MODA, L.DA

Sede: Rua Nova, 4, Ilha do Castelo,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 220/
001017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/171000.

Certifico que entre Nelson Calado da Silva Neves e Maria Leo-
nor Gomes Campor da Silva Neves casados na comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua de Évora, 4, Ilha do Castelo, Arraiolos, foi
constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eborae Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova, 4, lugar e fregue-
sia de Ilha do Castelo, concelho de Arraiolos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pronto a vestir masculino e
feminino e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quotas: uma do valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio Nelson Calado da Silva Neves;
e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Leonor Gomes Campos da Silva Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Nelson Cala-
do da Silva Neves, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Assim o outorgaram.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 08319790
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ÉVORA

IRRIPLANO, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Estrada de Arraiolos (junto aos Arcos da Cartuxa),
freguesia da Malagueira, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2531/
20001016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20001016.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Paulo Manuel Tojo
Navalhinhas casado com Maria da Conceição Sertorio Madeira Pi-
çarra em separação de bens, Avenida de D. Leonor Fernandes, 155,
Évora; Vicente Manuel da Silva Sarnadinha casado com Maria de
Fátima Mendes Matias Sarnadinha em comunhão de adquiridos, Rua
Direita, 8, Redondo e Maria José Rosado Lobo Navalhinhas casa-
da com José Manuel Figueira Tojo Navalhinhas em comunhão de
adquiridos, Évora, Quinta das Corunheiras, lote 1.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, IRRIPLANO, Equipamentos
Agrícolas, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, na Estrada de Arraio-
los (junto aos Arcos da Cartuxa), freguesia da Malagueira.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerência criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território nacio-
nal, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de equipamentos agrícolas,
prestação de serviços e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais de
2 000 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a todos os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos
mediante a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos ao objecto social, tais como fianças, abonações, letras de fa-
vor ou outras semelhantes, sob pena de responderem pelos prejuízos que
causem à sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas ou a divisão é livre entre os sócios, porém a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade que goza
do direito de preferência, seguindo-se-lhe os sócios.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não
se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e os herdeiros
do falecido.

ARTIGO 8.º

Os lucros apurados no final de cada exercício terão o destino que
for deliberado em assembleia geral, em consonância com as dispo-
sições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 09844945

REGUENGOS DE MONSARAZ

LUÍS MORAIS � INDÚSTRIA DE MECÂNICA FINA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 357/000927; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/29092000.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
foi constituída por Luís Miguel Serpa Morais, casado com Lídia Dio-
nísio de Oliveira, na comunhão de adquiridos, Rua de Castelo dos
Mouros, 108, Bairro dos Sete Castelos, São Domingos de Rana, Cas-
cais, por escritura lavrada em 27 de Junho de 2000, de fl. 65 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 117 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, a qual se rege pelas cláusulas
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Morais � Indústria de
Mecânica Fina, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona industrial de Reguengos
de Monsaraz, 2.ª fase, lote 10, freguesia e concelho de Reguengos
de Monsaraz.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio e prestação de
serviços de mecânica fina, nomeadamente de moldes, cunhos, cor-
tantes para caixilharia e mecânica geral.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros representado por uma quota de igual valor, perten-
cente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
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 o 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12594539

MOLENGA � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 358/001010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/12102000.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que a mes-
ma foi constituída por João Alberto Correia, solteiro, maior, Rua de
São Bento, 5, Monsaraz; José Luís Caeiro Ralhas, casado com Maria
da Graça Amendoeira Carrilho, na comunhão de adquiridos, Rua de
Maria João Pires, 1, nesta vila; e João Manuel dos Santos Gonçal-
ves, casado com Maria de Fátima Martins Veladas, na comunhão de
adquiridos, Rua de Júlio Dinis, 2, nesta vila, por escritura lavrada em
9 de Outubro de 2000, de fl. 14 do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 192 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa, a qual se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOLENGA � Investimento
Imobiliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Bento, 5, fregue-
sia de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção, arquitectura e
engenharia. Fiscalização e consultadoria, não jurídica. Representa-
ção de materiais de construção. Investimentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais no
valor nominal de 2000 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12594555

MADRUGA VALIDO � SOCIEDADE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 347/000322; identificação de pessoa colectiva
n.º 504059254.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que, em 3 de Ou-
tubro de 2000, foram depositados na pasta respectivas os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

12 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12594571

J. & J. FARÓFIA � SOCIEDADE DE INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 359/001011; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/11102000.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que a mes-
ma foi constituída por Joaquina da Silva Penedo Farófia e marido
Joaquim José Amieira Farófia, casados na comunhão de adquiridos,
Rua de Bento de Jesus Caraça, 4, nesta vila, por escritura lavrada

em 11 de Agosto de 2000, de fl. 86 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 69-D do Cartório Notarial deste concelho, a qual se rege
pelas cláusulas seguintes:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma J. & J. Farófia � Sociedade de
Indústria Hoteleira, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua de Bento de Jesus Caraça, 4, na vila,
freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

3 � Por simples deliberação da  gerência:
a) A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho

ou concelho limítrofe;
b) Poderão ser criadas filiais, sucursais, agências, delegações ou

quaisquer outras formas locais de representação.

2.ª

A sociedade tem por objecto a exploração de snack bares, cafés,
restaurantes, pastelarias e outros estabelecimentos de restauração.

3.ª

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 501 205$
pertencente à sócia Joaquina da Silva Penedo Farófia; uma de
501 205$ pertencente ao sócio Joaquim José Amieira Farófia.

4.ª

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 25 vezes o capital social, por unani-
midade e na proporção das respectivas quotas.

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 de um gerente.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12594520

VILA VIÇOSA

AZINHO & SOBRO III � COZINHA REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 444/000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000925.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre os indivíduos a seguir indica-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato.

Paulo Jorge Simões Solas, natural de Angola, residente na Estra-
da de Estremoz, 1, Borba, que outorga por si na qualidade de pro-
curador de sua mulher Olinda de Fátima Caldeira Pisco Solas, na-
tural da freguesia de Orada, concelho de Borba, com quem é casado
sob o regime da comunhão de adquiridos, consigo residente, como
tudo consta da procuração arquivada hoje este Cartório, sob o n.º 24,
a fl. 89, no maço de documentos arquivados respeitantes a este li-
vro de notas.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 8131051 de 23 de Outubro de 1995 passado
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante, foi dito: que, constitui entre si e a sua consti-
tuinte uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas cláu-
sulas e condições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azinho e Sobro III � Cozinha
Regional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Mouzinho de Al-
buquerque, 45, freguesia de São Bartolomeu, concelho de Vila Vi-
çosa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 259 � 9 de Novembro de 2000 23 798-(33)

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de restaurantes típicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 9000 euros pertencente ao
sócio Paulo Jorge Simões Solas e outra do valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia Olinda de Fátima Caldeira Pisco Solas,
encontra-se realizado em 50% na proporção das respectivas quotas,
sendo o restante e realizado no prazo de um ano.

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

§ 2.º Depende de  deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo Jorge
Simões Solas, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-

lanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destina-
das a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 6.º

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 empresas.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante em substituição legal do
Conservador, Maria Catarina Virtuosa Mourato Coelho Pires Pernas.

12336262

AZINHO & SOBRO II � COMPRA,
VENDA E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 443/000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000925.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre os indivíduos a seguir indicados, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato.

Paulo Jorge Simões Solas, natural de Angola, residente na Estra-
da de Estremoz, 11, Borba, que outorga por si na qualidade de pro-
curador de sua mulher Olinda de Fátima Caldeira Pisco Solas, na-
tural da freguesia de Orada, concelho de Borba, com quem é casado
sob o regime da comunhão de adquiridos, consigo residente, como
tudo consta da procuração arquiva.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 8131051 de 23 de Outubro de 1995 passado
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante, foi dito: que, constitui entre si e a sua consti-
tuinte uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas cláu-
sulas e condições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azinho e Sobro II � Compra,
Venda e Promoção Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Mouzinho de Al-
buquerque, 43, freguesia de São Bartolomeu, concelho de Vila Vi-
çosa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda e administra-
ção de propriedades, trespasses, consultadoria, estudos e promoção
imobiliária, publicidade, agenciamento, representações e prestação de
serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 9000 euros pertencente ao
sócio Paulo Jorge Simões Solas e outra do valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia Olinda de Fátima Caldeira Pisco Solas,
encontra-se realizado em 50% na proporção das respectivas quotas,
sendo o restante e realizado no prazo de um ano.

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

§ 2.º Depende de  deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo Jorge
Simões Solas, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 6.º

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 empresas.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante em substituição legal do
Conservador, Maria Catarina Virtuosa Mourato Coelho Pires Per-
nas. 12336254

AZINHO E SOBRO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 442/000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000925.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre os indivíduos a seguir indica-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

Paulo Jorge Simões Solas, natural de Angola, residente na Estra-
da de Estremoz, 1, Borba; que outorga por si e na qualidade de
procurador de sua mulher Olinda de Fátima Caldeira Pisco Solas,
natural da freguesia de Orada, concelho de Borba, com quem é ca-
sado sob o regime da comunhão de adquiridos, consigo residente,
como tudo consta da procuração arquivada hoje, neste Cartório, sob
o n.º 24, fl. 89, no maço de documentos arquivados respeitantes a
este livro de notas para escrituras diversas.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 8131051 de 23 de Outubro de 1995 passado
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante, foi dito:
Que, constituiu entre si e a sua constituinte uma sociedade comer-

cial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constan-
tes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azinho e Sobro � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no Largo de Mouzinho de Al-
buquerque, 43, freguesia de São Bartolomeu, concelho de Vila Vi-
çosa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 9000 euros pertencente ao
sócio Paulo Jorge Simões Solas e outras do valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Olinda de Fátima Caldeira Pisco
Solas, encontra-se realizado em 50% na proporção das respectivas
quotas, sendo o restante realizado no prazo de um ano.

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

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo
Jorge Simões Solas que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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 empresas.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante em Substituição Legal do
Conservador, Maria Catarina Virtuosa Mourato Coelho Pires Per-
nas. 12336246

FARO
FARO

O SEU CAFÉ, L.DA

Sede: Largo de São Pedro, 24, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 585/
680509; identificação de pessoa colectiva n.º 500571430; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 37 e inscrição n.º 49; números e data
das apresentações: 16 e 17/20000804.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerência de
Eduardo José Pinto Tenazinha por renúncia ao cargo a partir de
10 de Julho de 2000 e a nomeação de George Vasco Fernandes,
Aníbal da Graça e Isaura da Conceição Jacinto Rocha, para geren-
tes a partir de 10 de Julho de 2000.

15 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427698

WEB SHOP � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Edifício Riamar, bloco 8, escritório A,
Praceta dos Rodoviários, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4257/
20001003; identificação de pessoa colectiva n.º 504917552; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20001003.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 7 de Setembro de 2000, a fl. 85 do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 27-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, DGRN, entre Jorge Alberto
Mendes Graça e Paulo Ruben dos Reis Ferreira, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WEB SHOP � Comércio
Internacional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Riamar, bloco 8,
escritório A, Praceta dos Rodoviários, na cidade e concelho de Faro,
freguesia de São Pedro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de grande variedade de mercadorias e presta-
ção de serviços de publicidade, marketing e consultadoria informá-
tica, nomeadamente através da rede internet.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 vezes o capital social, desde que
a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos re-
presentativos de todo o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos, segundo as condições e juros que venham a ser
acordados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; a cessão de quotas a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, à qual fica reser-
vado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social;
d) Em caso de insolvência ou falência dos sócios a quem não

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

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados ao fim de cada exercício social, terão o
destino que lhe for conferido pela assembleia geral, respeitando a
legislação em vigor sobre a constituição de reservas.

Está conforme o documento original.

12 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427485

JOBERCONTA � APOIO À GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 37, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4255/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 504979353; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20001002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 29 de Setembro de 2000, a fl. 52 do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 29-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, DGRN, entre Joaquim Alberto
Coelho Gomes e Bertilde Maria de Sousa Martins Gomes, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOBERCONTA � Apoio à
Gestão de Empresas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 37,
1.º, na cidade de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no apoio à gestão de empresas,
execução de contabilidades e estudos económicos. Consultadoria
fiscal.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de 20 vezes as quotas sociais e es-
tes poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer,
mediante as condições de juro e reembolso a fixar em assembleia
geral.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes, os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É expressamente vedado aos sócios obrigar a sociedade em actos
ou contratos que não digam respeito aos negócios sociais da mes-
ma, tais como, abonações, fianças ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e serão liqui-
datários os respectivos sócios.

Está conforme o documento original.

12 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427663
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TRANSMILREU � TRANSPORTES DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Faro, 25, Estoi

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4256/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505000130; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20001002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 2 de Outubro de 2000, a fl. 57 do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 29-A, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, DGRN, entre Luciano Nunes Martinho
e Maria da Assunção Ferradeira Viegas Martinho, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSMILREU � Transpor-
tes de Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Faro, 25, na aldeia e
freguesia de Estoi, concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de camiões e máqui-
nas de terraplanagem. Comercialização e transporte de materiais de
construção civil. Construção civil. Transportes públicos de merca-
dorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o documento original.

12 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427655

DOCASTUDIO, ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, L.DA

Sede: Avenida da República, 4, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4249/
20000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505115565; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20000926.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOCASTUDIO, Estúdio
Fotográfico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 4, na
cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estúdio fotográfico, comer-
cialização de material fotográfico e artigos conexos, nomeadamente
molduras. Compra e venda de imóveis e revenda dos mesmos.

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 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 José Miguel Lourenço
dos Santos.

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.

Está conforme o documento original.

29 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427680

FORUMSEC � LAVANDARIA E LIMPEZA A SECO, L.DA

Sede: Centro Comercial Forum (Algarve), loja 0.08,
piso 0, Estrada Nacional 125, Má Vontade, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4258/
20001003; identificação de pessoa colectiva n.º 505027844; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20001003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
de 7 de Julho de 2000, a fl. 81 do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 65, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Setúbal, DGRN, entre Manuel de Oliveira Félix e Sérgio Ber-
nardo dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORUMSEC � Lavandaria e
Limpeza a Seco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Forum
(Algarve), loja 0.08, piso 0, Estrada Nacional 125, Sítio da Má
Vontade, freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de lavandaria e limpeza a seco de têxteis e peles.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. Por deliberação da assembleia geral aprovada por una-
nimidade, poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será eleita em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

Está conforme o documento original.

18 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427531
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AMARAL & OLIVEIRA � JOALHEIROS, L.DA

Sede: Urbanização Santo António do Alto, lote A-1, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4262/
20001012; identificação de pessoa colectiva n.º 505161222; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20001012.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 10 de Outubro de 2000, a fl. 123 do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 29-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, DGRN, entre Maria Elvira Ricarte
do Amaral e João António Lourenço Oliveira, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amaral & Oliveira � Joa-
lheiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Santo António
do Alto, lote A-1, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de ouri-
vesaria, joalharia e relojoaria, taças e troféus.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros (equivalente a
5 012 050$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento 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 documento original.

18 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427558

GUERREIRO�S � SOCIEDADE MEDIADORA SEGUROS, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis da Pátria, lote K,
rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4260/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504571788; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20001004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança da sede para a Avenida dos Heróis da Pátria, lote k,
rés-do-chão, direito, freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

Foi depositado o contrato actualizado.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427523

NASCIMENTO, SALGADINHO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Júlio Dinis, 25, Montenegro,

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1447/
820415; identificação de pessoa colectiva n.º 501260617; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 66/20001003.

Certifico que foi registado, o reforço de capital com 503 615$, subs-
critos pelos sócios em dinheiro, passando para 7500 euros, e foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é de
7500 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor de
4500 euros pertencente ao sócio José Sousa Nascimento; uma no valor
de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Olávia Virote Salgadinho; e duas
no igual valor de 750 euros cada uma, pertencentes a cada um dos só-
cios Felismina Maria Salgadinho Nasimento Santos e Manuel José Sal-
gadinho Nascimento.

ARTIGO 5.º

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assi-
natura da gerente Maria Olávia Virote Salgadinho ou a assinatura
conjunta dos gerentes Manuel José Salgadinho Nascimento e Felis-
mina Maria Salgadinho Nascimento Santos.

Foi depositado o contrato actualizado.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427540

FARMÁCIA PEREIRA GAGO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 81, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1567/
830427; identificação de pessoa colectiva n.º 501370358;
data: 20001004.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427566

BRAFAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São Luís, lote G, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1977/
870730; identificação de pessoa colectiva n.º 501861866;
data: 20000630.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427574

VALDEMIRO & RODRIGUES,
URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta do Eucalipto, lote 21, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3984/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504499548;
data: 20000630.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 259 � 9 de Novembro de 200023 798-(38)

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427418

TINA DE SOUSA, L.DA

Sede: Avenida da República, 92, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4241/
20000915; identificação de pessoa colectiva n.º 500284237; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20000915.

Certifico que foi registado, o reforço de capital com 4 000 000$,
subscrito pelo sócio em dinheiro, passando para 5 000 000$, e alte-
rado o contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tina de Sousa, L.da, tem a sua
sede na Avenida da República, 92, da cidade de Faro e freguesia
de São Pedro.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente é de 5 000 000$, e está dividido nas
seguintes quotas liberadas: uma no valor nominal de 4 900 000$
pertencente à sócia Leontina Rosa Ança de Sousa e outra de
100 000$, do sócio José Augusto Ançã de Sousa.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427426

MADEICARMO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Sede: Zona Industrial do Bom João, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3693/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503979457; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 1 e 2/20000914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo de cessação de funções de gerente de António
Nuno de Oliveira dos Reis, por renúncia a partir de 29 de Agosto
de 2000, e alteração total do contrato, por transformação que se rege
pelos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MADEICARMO � Impor-
tação e Exportação, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social, bem como os escritórios ficam instalados na Zona
Industrial do Bom João, em Faro, podendo o conselho de admi-
nistração transferi-la para outra localidade, bem como criar e en-
cerrar em território nacional ou estrangeiro, filiais, agências, de-
legações, estabelecimentos ou quaisquer outras formas de
representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio por grosso e a retalho de madeiras, seus derivados e ferragens.

ARTIGO 4.º

A sociedade laborará por tempo indeterminado e a cessação de
actividade ou encerramento da mesma só poderá suceder por deli-
beração da assembleia geral de accionistas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e divide-se em 50 000 acções, no valor nominal
de 1 euro cada.

a) Poderá haver títulos de 10, 20, 100, 500 e 1000 acções;
b) As acções serão ao portador ou nominativas, conforme, respec-

tivamente, estejam ou não totalmente liberadas, registadas ou não e
reciprocamente convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as des-
pesas de conversão;

c) Os títulos representativos das acções, bem como das obrigações
serão assinados por dois administradores, ou por um administrador
e por um mandatário da sociedade com poderes especiais para este
acto;

d) A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto;
e) As acções preferenciais sem voto, podem, na sua emissão, fi-

car sujeitas a remissão em data fixa ou quando a assembleia geral o
deliberar. A remissão é feita pelo valor nominal das acções ou com
o prémio que for fixado pela deliberação da assembleia geral que a
decidir;

f) O capital poderá ser elevado, por uma ou mais vezes, nas mo-
dalidades permitidas por lei, até ao montante máximo de 500 000 eu-
ros, mediante deliberação da assembleia geral, fixando sempre os
respectivos termos e condições, bem como a forma e os prazos de
subscrição e realização;

g) Sempre que haja aumento de capital social, os accionistas te-
rão direito de preferência na subscrição de novas acções na propor-
ção das que então possuírem, quer na subscrição de novas acções
quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direito não tenha
sido exercido.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções nominativas fica subordinada ao seguinte
regime:

a) A transmissão é sujeita ao consentimento do conselho de ad-
ministração, ficando a sociedade, no caso de recusa, obrigada a
fazê-las adquirir nos termos legais e tornando-se livre a sua trans-
missão se o pedido não for apreciado e respondido no prazo de
30 dias;

b) Os accionistas, caso a sociedade não as adquira nos termos
legais, terão direito de preferência na alienação a título oneroso das
acções nominativas, sendo obrigados à sua plena realização;

c) O conselho de administração notificará o alienante e os prefe-
rentes para comparecerem em certa data na sede social, munidos dos
respectivos títulos, distribuindo-se as acções por acordo entre os
preferentes ou por licitação, na falta de acordo.

ARTIGO 7.º

A sociedade amortizará obrigatoriamente as acções nominativas e
não integralmente realizadas nos casos de morte, interdição, inabili-
tação, insolvência, do seu titular, e no caso de arresto, arrolamento
ou penhora de acções, reembolsando-se os títulos pelo valor nomi-
nal em três prestações iguais e semestrais.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização da sociedade

ARTIGO 8.º

O conselho de administração será constituído por três membros,
eleitos por três anos, em assembleia geral, sendo um presidente e dois
vogais.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração poderá se assim o deliberar, desig-
nar de entre os seus membros um ou mais administradores para a
gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 10.º

À administração compete:
a) Estabelecer, manter, transferir ou encerrar sucursais, agências,

filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representatividade
social;

b) Adquirir, alienar ou onerar, participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu
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objecto social, ou em agrupamento complementar de empresas e
associar-se do modo que julgar mais conveniente, a quaisquer entida-
des singulares ou colectivas e neles tomar interesse de qualquer for-
ma;

c) Adquirir e alienar quaisquer outros bens mobiliários, assim
como onerá-los por qualquer forma;

d) Adquirir bens imobiliários e aliená-los ou onerá-los por quais-
quer actos ou contratos, ainda que de constituição com garantias
reais;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções judiciais,
bem como comprometer-se em arbitragens;

f) Constituir mandatários para a prática de determinados actos nos
termos do disposto no artigo 407.º, do Código das Sociedades Co-
merciais definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá pelo menos de três em
três meses e sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.

2 � O conselho só poderá deliberar desde que esteja presente a
maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por maio-
ria absoluta de votos, e cabendo ao presidente o voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro, mediante carta dirigida ao presidente, mas cada ins-
trumento de mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

procurador por ele designado e um dos administradores;
b) Pela assinatura de um procurador constituído para a prática de

acto certo ou determinado.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade, competirá a um fiscal único, revisor
oficial de contas e estranho à sociedade, designado em assembleia
geral por um período de três anos, cujas atribuições, competências
e deveres serão os estabelecidos na lei.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

À assembleia geral compete deliberar sobre todas as matérias que
a lei lhe atribua e a sua mesa será integrada por um presidente e
secretário, eleitos por quatro anos, de entre os accionistas.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente dentro dos três primei-
ros meses de cada ano, e extraordinariamente sempre que o requei-
ra o conselho de administração, o conselho fiscal ou um número de
accionistas possuidores de acções que representem, pelo menos, 35%
do capital social.

ARTIGO 16.º

1 � Tem direito a voto o accionista titular de pelo menos 100 ac-
ções registadas em seu nome ou, sendo ao portador não registadas,
e em seu nome depositadas na sede social ou em instituição de cré-
dito, até cinco dias antes da data designada para a assembleia geral.

2 � A cada 100 acções, corresponde um voto.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral só reunirá em primeira convocatória, estando
presente ou representado pelo menos 50% do capital social.

ARTIGO 18.º

A mesma assembleia geral será constituída pelo menos por um
presidente e um secretário eleitos pela assembleia geral e que podem
não ser accionistas.

Disposições gerais
ARTIGO 19.º

Depois de retiradas as dotações do exercício necessárias para a
constituição de reservas obrigatórias, os lucros líquidos terão a apli-
cação que for deliberada por maioria, em assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Os membros dos órgãos sociais eleitos, serão ou não remunerados,
conforme decidido em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

1 � Os órgãos eleitos sê-lo-ão por três anos, sendo sempre permi-
tida a reeleição de qualquer deles.

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

Cláusula transitória

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000 a 2003:
Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel Alves

Afonso; vogal: Carlos Manuel Lourenço Ferreira; vogal: Idalécio
Amâncio Viegas Correia.

Presidente da mesa da assembleia geral: Armando Costa Fernan-
des; secretária da mesa da assembleia geral: Maria Manuel Braz
Rodrigues do Carmo.

Fiscal único: Isabel Paiva, Galvão, Mata & Associados, sociedade
de revisores oficiais de contas, representada por João Miguel Pinto
Galvão, ROC n.º 587.

Fiscal único suplente: Anabela Marques Rodrigues Peres, ROC
n.º 911.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427442

LEONARDO � CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização das Gambelas, 49, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1989/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501875212;
data: 20000630.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427582

ARACIS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Largo de Francisco Sá Carneiro, 25, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2228/
890213; identificação de pessoa colectiva n.º 502105321;
data: 20000628.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427590

FRANCISCO & REVEZ CASTILHO � SERRALHARIA
E CARROÇARIA, L.DA

Sede: Mar e Guerra, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2527/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502408600;
data: 20000912.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427604
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LUCRÉCIA PALMA & BOTELHO DA PALMA
CONTABILISTAS, L.DA

Sede: Travessa de Castilho, 12, 1.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2868/
920617; identificação de pessoa colectiva n.º 502785527;
data: 20000630.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427612

MARGARIDA & MIMOSO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Urbanização Infante D. Henrique, lote 2,
2.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4245/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505118556; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000921.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Margarida & Mimoso � Ser-
viços Médicos, L.da, e tem a sua sede social na Urbanização Infante
D. Henrique, lote 2, 2.º, esquerdo, na freguesia da Sé, concelho de
Faro.

§ único. Por deliberação da assembleia geral poderá a sede da
sociedade ser deslocada dentro do mesmo concelho e criadas dele-
gações ou outras formas de representação, no território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de prática clínica em
ambulatório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se divididos em duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas carecem do consentimento da sociedade,
assistindo ao sócio não cedente o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, de que careça para o desenvolvimento dos seus negócios até
ao montante de 20 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 6.º

A representação e gerência da sociedade, sem caução e com ou
sem remuneração, conforme deliberação em assembleia geral, per-
tence ao sócio Jorge Manuel Vieira Mimoso, desde já nomeado ge-
rente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

§ único. Sem prejuízo do número anterior poderão os sócios fa-
zer à sociedade os suprimentos de que ela careça.

Está conforme o documento original.

29 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11427671

NOÉLIA & CARLOS � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 22, 1.º, esquerdo,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2697/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502588926; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 64 e 65/20001003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerência de João Carlos Vicente dos Reis, por
renúncia ao cargo em 31 de Janeiro de 2000 e a nomeação de Manuel
da Conceição Martins, para gerente a partir de 1 de Fevereiro de 2000.

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427345

CUNHA & GOMES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 11, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3495/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503697729;
Data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427353

MARÍLIA & ANA, L.DA

Sede: Urbanização Horta das Laranjeiras, lote 7,
4.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3967/
990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504598910;
Data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427361

CLÍNICA DA DOR E REABILITAÇÃO DE TAVIRA � CDRT, L.DA

Sede: Praceta Maria Campina, 4, 4.º, direito, Sé,Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3666/
970801; identificação de pessoa colectiva n.º 503938483;
Data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427370

CELA � GESTÃO TURÍSTICA E CINEGÉTICA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 46, 1.º frente, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4056/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 502109203; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 21/20001010.

Certifico que, foi registada a nomeação de António Colaço Ca-
nário e João Luís Calçada Correia, para gerentes, a partir de 30 de
Setembro de 2000.

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427388

CABEÇADAS & GORDINHO, L.DA

Sede: Rio Seco, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 415/
530924; identificação de pessoa colectiva n.º 500049521; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 25/20000926.
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Certifico que foi registado, o reforço de capital com 4 012 050$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 25 000 euros, e
alterado o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da indústria de construção
civil, incluindo trabalhos de demolições, escavações e movimenta-
ção de terras e ainda comércio de materiais de construção civil e de
produtos alimentares e exploração de similares de hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, pertencendo
uma a cada sócio.

Foi depositado o contrato actualizado.

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427400

A PAPOILA � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Avenida da República, 168, loja 10,
Centro Comercial Faroshop, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2896/
920825; identificação de pessoa colectiva n.º 502831006;
Data: 20000816.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427620

CRISTALCINCO � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Armazém n.º 2 da Zona Industrial do Bom João,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3077/
940105; identificação de pessoa colectiva n.º 502165960;
Data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427639

GLOBALGARVE � COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S. A.
Sede: Praça de José Afonso, bloco H, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3289/
950428; identificação de pessoa colectiva n.º 503420360;
Data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427647

FAROVINHOS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO GERAL, L.DA

Sede: Rua do Jornal Correio do Sul, 28-C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1934/
870427; identificação de pessoa colectiva n.º 501817271; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/20000705.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerência de
Maria Carla Morgado Westwood Ferreira, por renúncia em 9 de
Junho de 2000.

15 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427701

FAPLASTAL � FÁBRICA DE PLÁSTICOS ALGARVE, L.DA

Sede: Bom João, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 694/
720421; identificação de pessoa colectiva n.º 500208328;
Data: 20000630.

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

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427710

ENCANTOS GIROS � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 22-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3222/
941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503310778; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 29/20000927.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é do valor de
1 600 000$, está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
1 550 000$ da sócia Carla Maria dos Santos Silvestre Vieira e ou-
tra do valor nominal de 50 000$ da sócia Maria Albertina Teixeira
dos Santos.

Foi depositado o contrato actualizado.

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427728

CELA � AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 46, 1.º, frente, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4055/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 502109211; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 22/20001010.

Certifico que, foi registada a nomeação de Desidério José Oliveira
e de António José Gonçalves de Sousa, para gerentes, a partir de
30 de Setembro de 2000.

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427736

A INDUSTRIAL FARENSE, L.DA

Sede: Rua do Matadouro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 350/
450126; identificação de pessoa colectiva n.º 500002487; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 24/20001010.

Certifico que, foi registada a nomeação de Isaurindo Coelho
Chorondo, Ilda Maria Rosa Mendes e Angelina Maria Coelho
Chorondo Martins, para gerentes.

Prazo: 2000/2003.

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427744
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KM � CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua de Cândido Guerreiro, 21-A, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3627/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503876089; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20000927.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente de
Kathleen Marie Colaço e Isabel Maria Plácido Magalhães, por re-
núncia ao cargo em 25 de Agosto de 2000.

17 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427752

D. G. A. � COMÉRCIO DE MARISCOS, L.DA

Sede: Goldra de Cima, caixa postal, 147-A,
Santa Bárbara de Nexe

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4052/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504719572; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 27 e 28/20001010.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a cessação de funções de gerente de Maria de Fátima Curva Domin-
gues, por renúncia a partir de 30 de Agosto de 2000 e foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º e 5.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Goldra de Cima, caixa postal
147-A, freguesia de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, ficando o gerente Michel Robert
Goiffon.

Foi depositado o contrato actualizado.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427493

FLORFORMOSA, L.DA

Sede: Virgílios, Salgados, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2542/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502412178; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 29 e 30/20000829.

Certifico que, foi registada a nomeação de Jorge Filipe Veia Anas-
tácio, para gerente a partir de 19 de Julho de 2000 e a cessação de
funções de gerente de José Teixeira Martins, por renúncia na mes-
ma data.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427507

FLORFORMOSA, L.DA

Sede: Virgílios, Salgados, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2542/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502412178; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 63/
20001004.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente de
Gerardus Leonardus Brethouwer, por renúncia em 21 de Agosto de
2000.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427515

FERRO, GONÇALVES & CARDOSO, L.DA

Sede: Rua de Batista Lopes, 53 e 55, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1174/
800218; identificação de pessoa colectiva n.º 500973300; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 35 e 36/20001002.

Certifico que, foi registada a nomeação de José Aníbal Cardoso
Madeira, a partir de 1 de Abril de 2000 e a cessação de funções
de gerente de Alice Maria Rosa Cabanita, por renúncia na mes-
ma data.

12 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427450

EVA � SOCIEDADE HOTELEIRA, S. A.

Sede: Avenida da República, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2132/
880829; identificação de pessoa colectiva n.º 502027908; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 37 e 38/20001002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a cessação das funções de administrador de António Gil de Sá, por
renúncia em 22 de Março de 2000 e foi nomeado para administra-
dor José Salvador dos Santos Matias, a partir da mesma data para
o triénio 1998/2000.

12 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427469

MANUEL LEITE & SILVA, L.DA

Sede: Estrada da Quinta da Ladeira, Montenegro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2416/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 501457283; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 35/20000926.

Certifico que, foi registado o reforço de capital com 15 048 200$,
e a alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita é de 100 000 euros e corresponde à
soma de quatro quotas, respectivamente, uma de 33 320 euros, per-
tencente ao sócio António Fernando Afonso Figueira, uma de
3320 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel da Silva Lou-
renço e duas de 31 680 euros, pertencentes a Alexandre Teixeira
Lourenço e Rodrigo Teixeira Lourenço, uma a cada um.

Foi depositado o contrato actualizado.

12 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427477

V. MARQUES, CARDIOLOGIA, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Amendoeiras, lote 11,
Montenegro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3865/
980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504231367;
data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427310
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ÁGUAS DO ALGARVE, S. A.

Sede: Rua do Repouso, 10, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4254/
20000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505176300; ins-
crição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 7 e
8/20000929.

Certifico que, foi registada a nomeação da administração e fisca-
lização:

Conselho de administração: presidente � José António de Cam-
pos Correia; vogais: Mário Manuel Soares Alves; Pedro Manuel
Laginha dos Santos; Francisco José Fernandes Leal, em representa-
ção do Município de Olhão e José Valentim Rosado, em represen-
tação do Município de Lagos; fiscal único: Bernardes, Sismeiro e
Associados, SROC, representado por Carlos Manuel Moreira e Fer-
reira (ROC); suplente: José António de Castro Jorge Ramalhete,
ROC.

Prazo: 2000/2002.
E a designação do administrador-delegado:
Data: 21 de Agosto de 2000.
Vogal designado: Mário Manuel Soares Alves, tendo-lhe sido além

do mais, conferida a competência para adquirir bens móveis e imó-
veis, contratar a prestação de serviços necessária ao funcionamento
da sociedade e aprovar propostas de trabalhos a mais e não previs-
tas nas empreitadas, cujo valor não ultrapasse 25 000 000$.

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427329

FERNANDES & SOUSA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 90, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 812/
750515; identificação de pessoa colectiva n.º 500350531;
data: 20000630.

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

16 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427337

LAGOA

LAMINGA, L.TD

Sede: Lote 17, sítio dos Vales, Quinta da Bemposta,
Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1143/040297; identificação de pessoa colectiva
n.º 980031940.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 06387578

CONSTRUÇÕES BOTO OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua da Hortinha, lote 55, 1.º, loja J,
povo e freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 499/211088; identificação de pessoa colectiva
n.º 501668330.

Certifica que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 06387292

EUROGOLFE, S.A.

Sede: Vale Currais, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 763/900917; identificação de pessoa colectiva
n.º 501666222; inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 22/040900.

Certifico a nomeação do conselho de administração e fiscalização.
Conselho de administração: presidente � Florentino António

Franco Rodrigues, casado, Estrada de Benfica, 302, 4.º, direito, Lis-
boa; vice-presidente: Peter John Booth, casado, Rua do Cabrestano,
casa 1, Rambóia, São Martinho Funchal; administrador: Pedro Ma-
nuel Alves Cardoso Lopes, casado, Hotel Delfim, Alvor.

Conselho fiscal:
Fiscal único: efectivo: António Joaquim Pereira Silvão, ROC

n.º 190 em representação da Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas Álvaro Falcão & Associados, com sede na Rua de Alexan-
dre Herculano, 51, 4.º, direito, em Lisboa; suplente: António Maga-
lhães em representação da Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas António Magalhães e Carlos Santos com sede na Rua de Campo
Alegre, 606 - 2.ª, sala 201, Porto.

Prazo: triénio de 2000 a 2002.

Depositado documento legal.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 05872596

GUARDA
SEIA

MONTANHAS E RIOS, TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 397/
930428; identificação de pessoa colectiva n.º 502970561; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/000810.

Certifico que a sociedade comercial por quotas em epígrafe au-
mentou o seu capital social em 28 000 000$, ficando por conse-
quência alterado o artigo 3.º do pacto, agora com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas de 50 000 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Alberto da Trindade Martinho e Maria Manuela Gonçalves
Pires Martinho.

O texto do contrato ficou depositado na pasta da respectiva so-
ciedade.

Conferida está conforme.

13 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826956

LEIRIA
BOMBARRAL

PANAVIT � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 552/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504484125;
recebido em: 16102000.

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

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 14736489
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PORTO DE MÓS

AGOSTINHO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 170/730215; identificação de pessoa colectiva n.º 500011281.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito de prestação de contas referente aos anos de 1998 e 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967536

ALVES & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 338/800413; identificação de pessoa colectiva n.º 500959889;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 4 e 6/20001012.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerentes, Manuel António Soares Alves e Ricardo Car-
reira Batista, por renúncia em 3 de Outubro de 2000 e foram desig-
nados gerentes os sócios Horácio Coelho do Amaral e Rui Manuel
Sacramento Fabião, ambos solteiros, maiores, por deliberação de 3 de
Outubro de 2000.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967510

CYBERSTAND � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1535/20001011; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20001011.

Certifico que entre Vítor Manuel Oliveira Marques, solteiro, maior
e Marina Maria Pires Vala, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CYBERSTAND � Sociedade
de Representações de Automóveis, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida da Igreja, lote R -
1, 22, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Porto de Mós (São Pedro),
concelho de Porto de Mós.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na actividade de importação,
exportação, representações e comércio de automóveis e seus aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
20 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Oliveira Marques;
e uma de 5000 euros, pertencente à sócia Marina Maria Pires Vala.

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

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

ARTIGO 4.º

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

ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Vítor Manuel Oliveira Marques.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967455

MOSMOLDE � MOLDES TÉCNICOS DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1071/940216; identificação de pessoa colectiva n.º 503138380;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20001012.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi dissolvi-
da e liquidada, por acordo dos sócios, não existindo activo nem
passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas de 9 de Outubro de 2000.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967501
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J. ABEL & COSTA � PINTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1536/20001013; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20001013.

Certifico que entre José Abel dos Santos Alves e mulher Maria
Fernanda Costa Rosa Alves, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Abel & Costa � Pinturas Cons-
trução Civil, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua da Paz, 5, vila e freguesia
de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.

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

3.º

Tem por objecto pinturas de construção civil.
§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-

tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de duas
quotas iguais de valor nominal de 2500 euros, cada, uma de cada
um dos sócios José Abel dos Santos Alves e Maria Fernanda Costa
Rosa Alves.

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou as-
cendentes é livre.

2 � A cessão e quaisquer outros carece do consentimento da
sociedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição,
diferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de
10 dias.

6.º

1 � É nomeado gerente o sócio José Abel dos Santos Alves.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arrenda-
mento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a socie-
dade de quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela se-
jam propriedade.

7.º

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

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

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das
partes.

8.º

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

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967498

ROCHA VERDE � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 590/860528; identificação de pessoa colectiva n.º 501682996.

Certifico que relativamente à sociedade foi feito o depósito das
contas referentes aos anos de 1998 e 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967480

CINTILANTE PROJECTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1100/940812; identificação de pessoa colectiva n.º 503248088;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20001006.

Certifico que relativamente à sociedade foi aumentado o capital
social de 400 000$ para 10 000 000$, e o contrato de sociedade sido
alterado, tendo em consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado é de 10 000 000$ representa-
do por duas quotas de 5 000 000$, uma de cada um dos sócios Joaquim
da Silva Ferreira Santos e Maria Regina Ferreira do Rosário Santos.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967471

LUSAMOURA � HOTELARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 691/871221; identificação de pessoa colectiva n.º 501912576;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20001011.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi dissolvida,
por deliberação de 13 de Julho de 1999.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 11967463

LISBOA
ALENQUER

ESTRIBEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1622/000928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505142066 (P); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/000928.

Certifico que em 20 de Setembro de 2000 entre Heitor Manuel
Bairreira Mascarenhas e Irene Joaquina Mascarenhas Procópio dos
Santos, casados entre si em comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ESTRIBEIRO � Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Travessa à Rua de Luís de Camões, 1, Estribeiro,
freguesia de Abrigada, concelho de Alenquer.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transporte rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele fica a cargo do sócio Heitor Manuel Bairreira Mascare-
nhas que desde já é nomeado gerente, o qual possui a necessária
capacidade profissional reconhecida pela Direcção-Geral de
Transportes Terrestres.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente ora no-
meado.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, a qual
tem direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, quando a lei não determine outras forma-
lidades serão convocadas por meio de cartas registadas e dirigidas
aos sócios com 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social para face às despesas relacionadas com a actividade
da sociedade.

Conferida está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11389370

POLINÁUTICA � FABRICO E REPARAÇÃO
DE BARCOS DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 698/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502569875; data da
entrega dos documentos: 000911.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379154

ALENTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1465/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504638416;
data da entrega dos documentos: 000918.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379197

ANÍBAL PEDRO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 223/
750305; identificação de pessoa colectiva n.º 500021643; data da
entrega dos documentos: 000913.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379170

IMOAGRO-IMOBILIÁRIO � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1095/960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503605026;
data da entrega dos documentos: 000913.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379162

CONSTRUÇÕES QUINTA DAS MORENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1382/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504447432;
data da entrega dos documentos: 000929.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 09185330

HAFEK PORTUGUESA � FERRAGENS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 964/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503226670; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 10/000914.

Certifico que foi registada a alteração integral do contrato, pas-
sando a sociedade a reger-se pelo contrato constante dos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma HAFEK Portuguesa � Ferragens,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Carambancha, fregue-
sia do Carregado, concelho de Alenquer.

2.º

A sociedade tem por objecto social o fabrico e comercialização
de ferragens.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde a três quotas: uma do valor nominal de
750 000$, outra do valor nominal de 200 000$ e outra do valor
nominal de 50 000$, todas do sócio Rolf Bormet.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes nomeados pelo
sócio Rolf Bormet, já nomeado gerente, sendo necessária a sua as-
sinatura ou a de dois gerentes ou ainda a de um gerente e de um
procurador para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

5.º

Fica desde já autorizada a realização de negócios jurídicos entre
o sócio e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto
social.

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

Conferida está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11387050

PEDRADOURO � DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 744/
920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502706147; data da
entrega dos documentos: 000926.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11379766

SOCIEDADE DE TÁXIS TRALHA & SOUSA DE ALENQUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 142/
681028; data da entrega dos documentos: 000810.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11378395

SOCIEDADE DE VINHOS VÍTOR MATOS II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1123/960527; identificação de pessoa colectiva n.º 503658952;
data da entrega dos documentos: 000926.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11379260

RAMIRO FERNANDES HERMANO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 271/
780612; identificação de pessoa colectiva n.º 500772932; data da
entrega dos documentos: 000726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 09185216

ÁS DE PAUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1240/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503977063;
data da entrega dos documentos: 000726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 09185461

MONTÁGUS � SOCIEDADE DE EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1393/990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504431790;
data da entrega dos documentos: 000317.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11399570

PEIXARIA RICARGEL � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 580/
890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502174226; data da
entrega dos documentos: 000713.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 09184848

AUTO REPARADORA DAS MARÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1128/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503681318;
data da entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 09185070

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO CONVENTO
DE OLHALVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1349/980902; identificação de pessoa colectiva n.º 504231120;
data da entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11388269

PENÍNSULA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1198/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503855383;
data da entrega dos documentos: 000711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11388099

GRÁFICA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 872/
930615; identificação de pessoa colectiva n.º 503004871; data da
entrega dos documentos: 000721.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11378204

ZULMIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1026/950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503424536;
data da entrega dos documentos: 000721.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11378190

TRANSPORTES HENRIQUE GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 788/
920810; identificação de pessoa colectiva n.º 502831340; data da
entrega dos documentos: 000630.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11380993

CALTRANSVIA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 878/
930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503028274; data da
entrega dos documentos: 000921.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 1999.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 11399198

CADAVAL

FRANCARMO � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 306/
950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503533068.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443718

DUARTE & BERNARDINO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 266/
930527; identificação de pessoa colectiva n.º 503022420.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443700

EX DONO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 345/
960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503723711.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443785

J. & C. TIAGO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 415/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504356020.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443670

EDITE & RAQUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 417/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504443160.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443688

ACÁCIO & LUÍS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 402/
9980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504171127.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443696

GINCAIS � GESTÃO INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 370/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503986828.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443645

GABRIEL & CLAUDINO � TINTAS E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 360/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503918733.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443653

DMV � INDÚSTRIA DE TRATAMENTO
E REVESTIMENTO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 321/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503648175.
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Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que foi depositada a prestação de contas, exer-
cício do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443661

TRANSALVENOR � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 403/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504180150.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443742

CLÍNICA VETERINÁRIA DO CADAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 378/
980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504042785.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443750

AUTOSPRAY DO CADAVAL � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 413/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504273256.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Henriques Reis Marcolino Pereira. 08443777

TÁXIS ARTUR JERÓNIMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 478/
20001006; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
06102000.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que a reprodução da escritura pública de cons-
tituição de sociedade, outorgada em 13 de Setembro de 2000, a
fl. 63, do livro de notas para escrituras diversas n.º 118-E do 2.º
Cartório Notarial de Torres Vedras.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro do ano de 2000, no 2.º Cartório Notarial
de Torres Vedras, perante mim, Maria Natália Pires Dias Narciso
Duarte Caetano, Ajudante Principal deste Cartório, em exercício de
funções notariais por se encontrar de férias a respectiva Notária,
compareceu como outorgante:

Artur Jerónimo, casado com Maria Manuela Batista Jerónimo, sob
o regime da comunhão geral, natural da freguesia de Lamas, conce-
lho de Cadaval, residente no Casal Cabreiro, freguesia e concelho
do Cadaval, contribuinte fiscal n.º 120096285.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo meu conhecimento
pessoal.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial por

quotas unipessoal que se regulará pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Táxis Artur Jerónimo,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Casal Cabreiro, freguesia e con-
celho do Cadaval.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à quota do mes-
mo valor nominal, pertencente ao único sócio Artur Jerónimo.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer e poderá fazer prestações suplementares de capital até ao limite
de 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo único sócio Ar-
tur Jerónimo que fica, desde já, nomeado gerente, sendo suficiente
a assinatura do gerente para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos.

Assim o disse e outorgou.
A gerência fica, desde já autorizada a efectuar o levantamento do

capital social depositado, a fim de fazer face às despesas inerentes
ao início de actividade.

Estão conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Isabel Henriques
Reis Marcolino Pereira. 08443637

CASCAIS

INSTITUTO DE BELEZA FIQUE-XIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 114 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503520578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
120995.

Certifico que entre Maria Emília Coelho Rosado Martins, Helena
Paula de Jesus Soares e Ana Maria Baptista Espanhol Garcia.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Instituto de Beleza Fique-Xique, L.da,
com sede na Rua da Índia, 7, 1.º esquerdo, em Mem Martins, fre-
guesia de Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, sem depen-
dência da deliberação dos sócios.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de um instituto de be-
leza.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
420 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor no-
minal de 140 000$, cada uma e uma de cada uma das sócias, Ma-
ria Emília Coelho Rosado Martins, Helena Paula de Jesus Soares e
Ana Maria Baptista Espanhol.

4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, dependen-
do do consentimento da sociedade a cessão a estranhos, na qual os
sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo, têm direito de
preferência.
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5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todas as
sócias que desde já ficam nomeadas gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura con-
junta de dois gerentes.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não exigir
outras formalidades ou prazos, por meio de carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 02107155

LUCIANA & FILOMENA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CRIANÇA, L.DA

(anteriormente LUCIANA & LILIANA � COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CRIANÇA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 198 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503952770; número e data da apresentação: 17/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08727112

LUCIANA & FILOMENA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CRIANÇA, L.DA

(anteriormente  LUCIANA & LILIANA �  COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CRIANÇA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 198 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503952770; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
101198.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217483

NUBIOLA II � PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9409 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503347760;
número e data da apresentação: 4/270899.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08815585

PERICÁLCULO � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONTABILIDADE DOCUMENTAÇÃO

E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2179 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500719535;
número e data da apresentação: 23/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08727104

PERICÁLCULO � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONTABILIDADE DOCUMENTAÇÃO

E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2179 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500719535;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/101198.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217491

ARMANDO FORNELOS
GONÇALVES & GUILHERME VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4134 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501159142;
número e data da apresentação: 20/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08726388

ARMANDO FORNELOS
GONÇALVES & GUILHERME VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4134 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501159142;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 29/311298.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217645

GUILHERMINO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 245 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500520836;
número e data da apresentação: 18/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08726345

GUILHERMINO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 245 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500520836;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/311298.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217408

AVELINO VIEIRA E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3766 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500943699;
número e data da apresentação: 19/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 08726396
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AVELINO VIEIRA E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3766 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500943699;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/311298.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217424

ZELIBEL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6503 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502343048;
número e data da apresentação: 25/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08726400

ZELIBEL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6503 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502343048;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/311298.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217602

FERNANDEZ & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3265 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501121137;
número e data da apresentação: 22/270899.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08726418

FERNANDEZ & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3265 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501121137;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 32/981231.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217610

LUÍS, JOÃO & RELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4224 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501193863;
número e data da apresentação: 21/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 08726353

LUÍS, JOÃO & RELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4224 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501193863;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/980916.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08128880

BODYWELL � VENDA DE BENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9088 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503119745; número e data da apresentação: 9/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10833668

RED VELVET � MARKETING E COMÉRCIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9817 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504098152; número e data da apresentação: 8/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10833676

SILVÉRIO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4563 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500249520; número e data da apresentação: 29/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10851976

IN DATA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6626 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502960094; número e data da apresentação: 28/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10852000

LÚCIOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3241 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501499776; número e data da apresentação: 31/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10851992
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A.C.F. � AUDITORIA, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1910 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500894221; número e data da apresentação: 30/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10851984

ENFERMAGEM NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2189 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501133127; número e data da apresentação: 24/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08217807

EQUIPAUDIO � EQUIPAMENTO AUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9779 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503959120; número e data da apresentação: 10/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 08815720

C.C.C. � COELHOS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 070 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504036424; número e data da apresentação: 1/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10778357

J. & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7482 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502199881; números e data da apresentação: 6 e 7/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 1997 e de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10778381

DANIFERAB � COMÉRCIO DE ANIMAIS E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 187 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504085522; número e data da apresentação: 2/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10778373

SOCIEDADE DE CARNES DA MADORNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7295 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503122793; número e data da apresentação: 27/990827.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10810803

ANTÓNIO M. SANCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4888 (Oeiras); número e data da apresentação: 12/990826.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

26 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14722518

ANTÓNIO M. SANCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4888 (Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 146/980729.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09163913

SOTIPLATANO � SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS,
VERNIZES, LUBRIFICANTES, DETERGENTES

E ADITIVOS � O PLATANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5950 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502379111;
número e data da apresentação: 6/990826.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09263420

MACHADO LEITE � CONSULTING UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 881 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503889938; número e data da apresentação: 5/990826.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09263446

EMBALASACO � COMÉRCIO DE SACOS E PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 602 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504045229; número e data da apresentação: 11/990826.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 14722500
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RUIVO & COIMBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 445 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503016624; número e data da apresentação: 10/990826.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08814910

JUCÉU � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 237 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504185268; número e data da apresentação: 14/990820.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10835040

GELPRAÇA � COMÉRCIO DE FRESCOS E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 048 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504159470; número e data da apresentação: 8/990820.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10550526

COSTA DUARTE & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 243 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500554676;
número e data da apresentação: 16/990820.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10867600

EDIFÍCIO GOLF PARQUE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9790 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502408570;
número e data da apresentação: 3/990820.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10834834

NIULÂNDIA � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 533 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503596272; número e data da apresentação: 16/990826.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 10823417

PAULA TORGAL, JOÃO MARQUES E ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7428 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502827084;
número e data da apresentação: 13/990826.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14722569

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ANDRADE & LEMOS, INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3619/280103; identificação de pessoa colectiva n.º 502918853;
data da apresentação: 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12090026

A. PEREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 713/510815; identificação de pessoa colectiva
n.º 500004153; data da apresentação: 20000608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12090794

ESAGUY & KELLEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8251; identificação de pessoa colectiva n.º 504375385; data da
apresentação: 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12476790

ERNÂNI R. LOPES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6985/971023; identificação de pessoa colectiva n.º 503981176;
data da apresentação: 20000529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12299480

ARTUR GASPAR & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2382/910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502473053;
data da apresentação: 20000608.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12090182

A. GENTIL MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6071/960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503687901;
data da apresentação: 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12055719

BARBOSA, BOTELHO E SOUSAS � TRANSPORTE
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8906/20000302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504907638; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Barbosa, Botelho e
Sousas � Transporte e Distribuição de Produtos, L.da  e tem a sua
sede em Lisboa, na Travessa das Águas Livres, 25, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Mamede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte e distribuição de do-
cumentos, mercadorias ou qualquer outro tipo de produtos, bem
como o aluguer de estafetagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas, uma no valor de
500 euros pertencente a Maria Luísa Chaves Garrido de Sousa Costa
Braga, uma no valor de 500 euros pertencente a João Manuel Cha-
ves de Sousa Ventura, uma no valor de 2000 euros pertencente a
João Pedro Gonçalves Magno Barbosa e uma no valor de 2000 eu-
ros pertencente a António Maria Seabra de Sousa Botelho.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidos aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 25 000 euros, nas condições que forem
aprovadas em assembleia geral, que determinará também as respec-
tivas condições de reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre e não carece de con-
sentimento prévio da sociedade.

2 � A divisão e cessão de quotas a terceiros, bem como a cons-
tituição de ónus ou encargos sobre as quotas, dependerão do con-
sentimento prévio da sociedade. A sociedade, em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes em segundo lugar, são titulares de direito de
preferência nos termos acima referidos.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas mediante acordo com
o seu titular.

2 � A sociedade poderá amortizar as quotas, sem o consentimento
do respectivo titular, pelo valor que resultar do último balanço apro-
vado ou de balanço especialmente elaborado para o efeito, nos se-
guintes casos:

a) Interdição, inibição ou falência do titular da quota;
b) Falência, extinção ou dissolução da sociedade titular da quota;

c) Arrestos, penhor ou qualquer outra forma de alienação judicial
da quota, nomeadamente apreensão, depósito, administração ou arre-
matação judicial da mesma;

d) Quando a quota seja dada em garantia de qualquer obrigação
estranha à sociedade;

e) Em caso de transmissão da respectiva quota sem observância
do disposto no artigo 5.º

3 �O pagamento da contrapartida será efectuado no prazo e de-
mais termos estabelecidos pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, quando outras
formalidades não forem exigidas por lei.

2 � O sócio poderá fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou por terceiros, mediante simples carta por si assi-
nada e entregue na sociedade até ao início da respectiva reunião.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes no-
meados pela assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado.

2 � Aos gerentes serão dados poderes necessários para assegu-
rar a gestão corrente da sociedade e, em especial, para:

a) Negociar, assinar e executar contratos incluindo contratos-pro-
messa no contexto da actividade corrente da sociedade e no âmbito
do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias por qualquer forma;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal ou celebrar contratos de prestação

de serviços;
e) Contrair empréstimos e outras obrigações financeiras e prestar

cauções, constituir obrigações ou outras formas de garantia neces-
sárias à da sociedade;

f) Aquisição ou subscrição de participações sociais noutras socie-
dades;

g) Adquirir, alienar, onerar ou locar, bens móveis e imóveis in-
cluindo locação financeira;

h) Constituir procuradores da sociedade para actos ou transacções
específicas;

i) Representar a sociedade em juízo, activa e passivamente, po-
dendo propor e seguir pleitos, confessar, desistir ou transigir em
quaisquer acções judiciais ou arbitrais.

ARTIGO 9.º

Os gerentes serão ou não remunerados conforme deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente em quem tenham sido delega-

dos poderes para a prática de determinado acto ou categoria de ac-
tos por deliberação da assembleia geral;

c) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um procurador da
sociedade, nos termos da respectiva procuração.

ARTIGO 11.º

No caso de algum dos sócios, por conta própria o alheia, preten-
der constituir uma sociedade cujo objecto e actividade sejam con-
correntes com o da presente sociedade, obriga-se a atribuir a esta o
direito de preferência na subscrição de capital social da sociedade a
constituir numa percentagem nunca inferior a 30%.

ARTIGO 12.º

No exercício da sua actividade social a sociedade pode não só
participar no capital de outras sociedades, mas também adquirir e
alienar participações no capital de outras sociedades, ainda que, tanto
num caso como noutro, tais sociedades tenham objecto social dife-
rente, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
quaisquer agrupamentos complementares de empresas, associações
em participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhan-
te, e participar na sua administração e fiscalização.

Disposição transitória

1 � São desde já nomeados gerentes, sem remuneração, José An-
tónio Fernandes Pereira Barbosa, divorciado, residente na Rua de
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Almeida e Sousa, 60, 4.º, em Lisboa, e João Manuel Chaves de Sousa
Ventura, casado, residente na Calçada da Estrela, 46, 1.º, esquerdo,
em Lisboa.

2 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam os gerentes,
desde já, autorizados a proceder ao levantamento da importância
depositada à ordem da sociedade em conta aberta no Banco Inter-
nacional de Crédito, dependência de Campo de Ourique, correspon-
dente ao respectivo capital social.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11485817

BLOCO ATLÂNTICO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8905/20000302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504836412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bloco Atlântico, Construções, L.da ,
tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 20 D, escritório 6, em
Lisboa, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá mudar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto construção civil, compra e ven-
da dos adquiridos para esse fim. Urbanizações. Revenda de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, quaisquer partici-
pações sociais em sociedades com o mesmo objecto ou com objecto
diferente do seu, e ainda em sociedades sujeitas a legislação espe-
cial e agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros, correspondendo à soma de três quotas iguais do va-
lor nominal de 15 000 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios António João da Silva Fernandes, Hélder Lopes Mestre e Ade-
lino Batista Dias.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes para vincular validamente a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
limite do capital social, sendo as entradas proporcionais às quotas,
desde que a chamada seja deliberada pela unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social

7.º

Em caso de penhora de qualquer quota pode a sociedade delibe-
rar a sua amortização.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11485868

AUTO TÁXIS IDEAL DO TRINHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8743/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504765108;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20000316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2 � Ap. 9/000316 � Designação de gerente, em 2 de

Março de 2000, de Manuel Simões Martins, residente na Rua de Rui
de Sousa, lote 65-A, 1.º corpo, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310182

DISTINÇÃO OESTE � PAVIMENTOS
E DECORAÇÕES EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8908/000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504762818;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Distinção Oeste � Pavimentos e
Decorações em Madeira, L.da , tem a sua sede na Rua de Martins Bara-
ta, 8-A, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

2 �A sede poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, por decisão da gerência.

3 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá criar sucur-
sais, delegações ou outras formas locais de representação social no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda e aplicação de artigos de
madeira, soalhos, pavimentos, revestimentos, portas, sancas, guarni-
ções e artigos de decoração, cortinados, estores e tectos falsos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3750 euros, uma de cada um dos sócios Distinção � Pavimentos e
Decorações em Madeira, L.da e Mário Paulo Martins Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, ficam a
cargo dos gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � São desde já designados gerentes os sócios Mário Paulo Mar-
tins Antunes e Fernando José Gonçalves da Luz, em representação da
sócia Distinção � Pavimentos e Decorações em Madeira, L.da

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

Aos gerentes compete o exercício de todos os poderes de direcção,
gestão e representação da sociedade e nomeadamente:

a) Executar e fazer cumprir preceitos legais e contratuais e as de-
liberações da assembleia geral;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens imóveis e
móveis, nomeadamente viaturas;

c) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da so-
ciedade, nomeadamente, emissão de letras, livranças, cheques e ex-
tractos de facturas;

d) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou parte dos
mesmos;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando, de-
sistindo e transigindo em quaisquer conflitos; e

f) Nomear mandatário ou procuradores para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos.

Disposição transitória

Os gerentes ora designados ficam, desde já, autorizados a adquirir para
a sociedade o equipamento e materiais necessários à sua instalação e a
levantar para tal fim da conta aberta em nome da sociedade, no Banco
Pinto & Sotto Mayor, S. A., o capital realizado.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11485671



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 259 � 9 de Novembro de 200023 798-(56)

A FÁBRICA DA COMUNICAÇÃO II � PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8907/000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504579258;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação A Fábrica da Comu-
nicação II � Produções Artísticas, L.da  e tem a sua sede na Rua
do Salitre, 5, 2.º, freguesia de São Mamede, concelho de Lis-
boa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
manter, transferir ou encerrar agências, escritórios, estabelecimentos,
delegações, sucursais, filiais e outras formas de representação, no país
ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social consiste na actividade de produção de artes grá-
ficas, de imagem corporativa e de produto; produção audiovisual e
multimedia; digitalização e tratamento de imagem; processamento de
textos; produção nos domínios do marketing e publicidade; fotogra-
fia; arquitectura; produção e promoção de projectos artísticos e cul-
turais; organização de festas, feiras e eventos; aquisição, venda; e
qualquer outra forma de exploração de marcas registadas, patentes,
direitos de autor e direitos conexos; importação, exportação e comer-
cialização, por grosso ou a retalho, de todo o género de bens e pro-
dutos manufacturados e bens alimentares, bem como de todo o tipo
de matérias-primas; actividade de prospecção de mercados nacionais
e estrangeiros.

ARTIGO 3.º

Outras finalidades

A sociedade pode, através da gerência e sob qualquer forma le-
gal ou contratual, associar-se a terceiros, nomeadamente para formar
sociedades, ainda que com diferente objecto, incluindo as reguladas
por leis especiais e ainda que com sede fora de Portugal, consórcios,
agrupamentos complementares de empresas ou associações em par-
ticipação, assim como adquirir e alienar participações no capital de
outras sociedades.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, correspondente a duas quotas: uma com o
valor nominal de 3500 euros pertencente ao sócio David Cortez Pinto
Seixas Moura-George e uma com o valor nominal de 1500 euros
pertencente ao sócio Salvador Gomes Gonçalves Machaz.

2 � Os sócios podem deliberar a exigência de prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social inicial e nas demais condições que forem deliberadas.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

1 � A cessão total ou parcial, inter-vivos, depende do prévio
consentimento da sociedade, salvo nos casos previstos na lei.

2 � Nos casos de cessão a favor de terceiros é atribuído aos só-
cios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de prefe-
rir na aquisição das quotas cedendas.

ARTIGO 6.º

Direito dos sócios aos lucros

1 � Por deliberação da assembleia geral pode ser dado aos lucros o
destino que for deliberado, sem prejuízo do que se encontra estabele-
cido na lei quanto à reserva legal, sem qualquer limite mínimo quanto
à distribuição obrigatória.

2 � A gerência poderá fazer aos sócios adiantamentos sobre os
lucros.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade pertence à pessoa ou pessoas que
forem designadas gerentes, com ou sem remuneração, por delibera-
ção da assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os
sócios David Cortez Pinto Seixas Moura-George e Salvador Gomes
Gonçalves Machaz.

2 � A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 8.º

Atribuições e competências da gerência

1 � A gerência tem por atribuições, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prosse-

guimento do objecto social;
b) Comprometer a sociedade em árbitros;
c) Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas

por lei, pelos presentes estatutos ou por expressa deliberação da
assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, será
suficiente a intervenção de um gerente ou de procurador com pode-
res para o efeito.

3 � Na prática dos actos a seguir enumerados, a sociedade so-
mente se considerará obrigada com a assinatura de dois gerentes ou
de um gerente e um procurador com poderes para o efeito:

a) Adquirir, prometer adquirir, permutar quaisquer participações
sociais, bens móveis, imóveis e direitos sobre eles, assim como ven-
der, prometer vender participações sociais, bens móveis, imóveis e
direitos sobre eles, incluindo veículos automóveis;

b) Contrair empréstimos, inclusive por suprimento dos sócios, rea-
lizar quaisquer operações de crédito podendo, ainda, contrair emprés-
timos que impliquem garantia hipotecária ou penhor mercantil, con-
ceder avais ou cauções, sem prévia aprovação em assembleia geral;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios ou pendên-
cias, ainda que não tenham atingido base judicial;

d) Transferir a sede social sem prévia autorização da assembleia
geral, nos termos do artigo 1.º, n.º 2.

4 � A gerência, pelo modo adequado a obrigar a sociedade, pode
constituir procurador ou procuradores da mesma sociedade para actos
ou categorias de actos especificados nas respectivas procurações.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 � Sem prejuízo dos casos em que a lei ou os estatutos exijam
ou possibilitem outros requisitos, as assembleias gerais são convo-
cadas por meio de cartas registadas com aviso de recepção, expedi-
das com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa que entendam constituir sua mandatária, inclu-
sive terceiros estranhos à sociedade. Para a representação é suficiente
simples carta dirigida à sociedade.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 � Por deliberação dos sócios pode determinar-se que todo o

património activo e passivo da sociedade dissolvida seja transmiti-
do para os sócios, contanto que a transmissão seja precedida de
acordo escrito de todos os credores da sociedade.

ARTIGO 11.º

Alteração dos Estatutos

As deliberações de alteração do contrato social, só poderão ser
tomadas por maioria não inferior a três quartos dos votos correspon-
dentes ao capital social.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11485841
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EM NOME DA ESCRITA � EDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8909/20000302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504668021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade comercial por quotas, adopta a firma Em Nome da
Escrita � Edição, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem sede na Rua das Salgadeiras, 36, 1.º, direito, em
Lisboa.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a edição, marketing, publicidade,
comunicação e comercialização de produtos de promoção.

ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades e
participar em sociedades com objecto diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 9975,96 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de cinco quotas, sendo uma de
2668, 57 euros, pertencente ao sócio Eduardo Manuel Fernandes
Miragaia, outra de 2668,57 euros, pertencente ao sócio Carlos Ne-
ves Marques da Silva, outra de 2643,63 euros, pertencente ao sócio
António Armando Dantas de Almeida, outra de 1496,39 euros, per-
tencente à sócia Julieta Ribeiro Cordas, outra de 498,80 euros, per-
tencente ao sócio Alfredo António Saramago Alves dos Santos.

ARTIGO 6.º

Transmissão e cessão

A transmissão e cessão de quotas entre sócios é livre.
A transmissão e cessão de quotas a favor de não sócios depende

do consentimento da sociedade, ficando atribuída a esta em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

Gerência

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica desde já a cargo dos sócios
Eduardo Manuel Fernandes Miragaia, Carlos Neves Marques da
Silva e António Armando Dantas Almeida.

ARTIGO 8.º

Obrigação

Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assinatu-
ras conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 9.º

Convocação

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por meio de
cartas registadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias sempre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11485914

AMARILIS �INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8779/20000112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504635476; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20000112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Amarilis � Indústria Hoteleira, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é estabelecida na Avenida do Duque d�Ávila, 56,
1.º, direito, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade e
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: indústria
hoteleira, turismo, gestão de condomínios, construção civil e com-
pra, venda e revenda de imóveis.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

Por simples deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá livremente, adquirir bem como alienar, participações em
outras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou regu-
ladas por leis especiais, bem como em agrupamentos complementa-
res de empresas.

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros dividido em 10 000 ac-
ções no valor nominal cada uma de 5 euros e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro.

2 �A sócia Júpiter � Indústria Hoteleira, S. A., subscreve
1500 acções;

A sócia Princesa �Imobiliária, S. A., subscreve 2000 acções;
A sócia Vindima � Investimentos Imobiliários, S. A., subscreve

3000 acções;
A sócia Justinveste � Investimentos e Construções, L.da subscre-

ve 2000 acções;
A sócia Leça Pereira � Imobiliária, L.da subscreve 1500 acções.
3 � As acções são nominativas ou ao portador, sendo reciproca-

mente convertíveis, correndo por conta do accionista as despesas de
conversão e poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 20,
50, 100, 1000 ou 5000 acções.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

1 � Com o parecer favorável do conselho fiscal, poderá o con-
selho de administração aumentar por novas entradas de dinheiro, por
uma ou mais vezes, até ao limite de 1 000 000 euros o capital so-
cial, conforme se mostrar necessário ao desenvolvimento das suas
actividades.

2 � Na subscrição de novas acções para o aumento de capital,
terão preferência aos accionistas. Cabe ao conselho de administra-
ção, estabelecer com o parecer favorável do conselho fiscal, as con-
dições em que processará a nova emissão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações nominativas ou ao portador,
nos termos da lei, e nas condições que vierem a ser fixadas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderá a sociedade adquirir acções e obrigações próprias, nos ter-
mos fixados pelo Código das Sociedades Comerciais.
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CAPÍTULO III
ARTIGO 9.º

Deliberação de accionistas

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas possuidores
de 100 ou mais acções, averbadas ou depositadas até 10 dias antes da
data designada para a assembleia, na sede da sociedade, ou em qual-
quer instituição de crédito.

2 � Os accionistas com direito a participar na assembleia geral
poderão fazer-se representar por outro accionistas que, por direito pró-
prio, faça parte da assembleia, sendo suficiente como prova uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, e entregue com três
dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais são convocadas, sempre que a lei o deter-
mine, pelo presidente da mesa da assembleia geral ou a pedido do
conselho de administração ou do fiscal único ou quando a convo-
cação seja requerida por accionistas que representem, pelo menos,
5% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação, quando esteja presente ou representado pelo menos 50% do
capital social.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia funcionar e
deliberar validamente seja qual for o número de accionistas presen-
tes ou representados.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 14.º

Administração

A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por três ou cinco administradores, sendo o seu presidente
designado na assembleia geral que eleger o conselho.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração pode nomear procuradores ou man-
datários nos termos da lei.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

Em todos os actos e contratos e demais documentos que obriguem
a sociedade, esta só poderá vincular-se dos seguintes modos:

a) Pelas assinaturas em conjunto de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos li-

mites da delegação do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, den-

tro dos limites do mandato que a este tenha sido conferido;
d) Pela assinatura de um procurador dentro dos poderes do res-

pectivo mandato.
ARTIGO 17.º

Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reunião,
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

CAPÍTULO V
ARTIGO 18.º

A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único
designado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 19.º

Dissolução

A dissolução e liquidação da sociedade far-se-ão nos termos da lei
e em harmonia com o que for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO VII
ARTIGO 20.º

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para preencher os órgãos sociais para o
primeiro mandato:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � Engenheiro Duarte da Purificação Gouveia.
Vice-Presidente � Paulo Renato Ramos Pereira.
Secretário � Dr. José Eduardo Servinho Cavaco.
Conselho de administração:
Presidente � Aníbal de Leça Pereira.
Vogais: Renato Garcês Pereira e José Fernando Teixeira da Rocha.
Fiscal único � Dr. Manuel José Espírito Santo Rodrigues, em

representação da Espírito Santo Cruz & Coelho, SROC n.º 113.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração fica desde já autorizado a:
a) Proceder ao levantamento das entradas depositadas na institui-

ção bancária para fazer face a aquisição de equipamentos para a
sociedade;

b) Comprar quaisquer bens imóveis antes do registo definitivo
deste contrato de sociedade.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Designação do fiscal suplente, António Pedro Valente da Silva Coelho,

residente na Rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 22, rés-do-chão,
direito, Lisboa, por deliberação de 24 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11367490

AFR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8778/000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504638670;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/000112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma AFR � Indústria Hoteleira, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é estabelecida na Avenida do Duque d�Ávila, 56,
1.º, direito, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade e
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: indústria
hoteleira, turismo, gestão de condomínios, construção civil e com-
pra, venda e revenda de imóveis.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

Por simples deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá livremente, adquirir bem como alienar, participações em
outras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou regu-
ladas por leis especiais, bem como em agrupamentos complementa-
res de empresas.

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros dividido em 10 000 acções
no valor nominal cada uma de 5 euros e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro.
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2 �A sócia Júpiter � Indústria Hoteleira, S. A., subscreve 1500 ac-
ções;

A sócia Princesa �Imobiliária, S. A., subscreve 2000 acções;
A sócia Vindima � Investimentos Imobiliários, S. A., subscreve

3000 acções;
A sócia Justinveste � Investimentos e Construções, L.da subscre-

ve 2000 acções;
A sócia Leça Pereira � Imobiliária, L.da subscreve 1500 acções.
3 � As acções são nominativas ou ao portador, sendo reciproca-

mente convertíveis, correndo por conta do accionista as despesas de
conversão e poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 20,
50, 100, 1000 ou 5000 acções.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

1 � Com o parecer favorável do conselho fiscal, poderá o con-
selho de administração aumentar por novas entradas de dinheiro, por
uma ou mais vezes, até ao limite de 1 000 000 euros o capital so-
cial, conforme se mostrar necessário ao desenvolvimento das suas
actividades.

2 � Na subscrição de novas acções para o aumento de capital,
terão preferência aos accionistas. Cabe ao conselho de administra-
ção, estabelecer com o parecer favorável do conselho fiscal, as con-
dições em que processará a nova emissão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações nominativas ou ao portador,
nos termos da lei, e nas condições que vierem a ser fixadas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderá a sociedade adquirir acções e obrigações próprias, nos
termos fixados pelo Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III
ARTIGO 9.º

Deliberação de accionistas

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas possuido-
res de 100 ou mais acções, averbadas ou depositadas até 10 dias
antes da data designada para a assembleia, na sede da sociedade, ou
em qualquer instituição de crédito.

2 � Os accionistas com direito a participar na assembleia geral
poderão fazer-se representar por outro accionistas que, por direito
próprio, faça parte da assembleia, sendo suficiente como prova uma
carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, e entregue
com três dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais são convocadas, sempre que a lei o deter-
mine, pelo presidente da mesa da assembleia geral ou a pedido do
conselho de administração ou do fiscal único ou quando a convo-
cação seja requerida por accionistas que representem, pelo menos,
5% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação, quando esteja presente ou representado pelo menos 50% do
capital social.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia funcionar e
deliberar validamente seja qual for o número de accionistas presen-
tes ou representados.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 14.º

Administração

A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por três ou cinco administradores, sendo o seu presidente
designado na assembleia geral que eleger o conselho.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração pode nomear procuradores ou man-
datários nos termos da lei.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

Em todos os actos e contratos e demais documentos que obriguem
a sociedade, esta só poderá vincular-se dos seguintes modos:

a) Pelas assinaturas em conjunto de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos li-

mites da delegação do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, den-

tro dos limites do mandato que a este tenha sido conferido;
d) Pela assinatura de um procurador dentro dos poderes do res-

pectivo mandato.

ARTIGO 17.º

Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reunião,
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

CAPÍTULO V
ARTIGO 18.º

A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único
designado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 19.º

Dissolução

A dissolução e liquidação da sociedade far-se-ão nos termos da
lei e em harmonia com o que for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO VII
ARTIGO 20.º

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para preencher os órgãos sociais para
o primeiro mandato:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � Engenheiro Duarte da Purificação Gouveia.
Vice-Presidente � Paulo Renato Ramos Pereira.
Secretário � Dr. José Eduardo Servinho Cavaco.
Conselho de administração:
Presidente � Aníbal de Leça Pereira.
Vogais: Renato Garcês Pereira e José Fernando Teixeira da Rocha.
Fiscal único � Dr. Manuel José Espírito Santo Rodrigues, em

representação da Espírito Santo Cruz & Coelho, SROC n.º 113.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração fica desde já autorizado a:
a) Proceder ao levantamento das entradas depositadas na institui-

ção bancária para fazer face a aquisição de equipamentos para a
sociedade;

b) Comprar quaisquer bens imóveis antes do registo definitivo
deste contrato de sociedade.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Designação do fiscal suplente, António Pedro Valente da Silva Coelho,

residente na Rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 22, rés-do-chão,
direito, Lisboa, por deliberação de 23 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11367482

DEVPAR � CONSULTORES PARA PROGRAMAS
DE DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8730/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504380010;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/991228.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma DEVPAR � Consultores para Pro-
gramas de Desenvolvimento, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a elaboração de projectos,
formação e consultoria na área financeira, ambiental, turística e so-
cial dos programas de desenvolvimento, sectoriais, locais e regionais.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sede da sociedade é na Rua da Misericórida, 76, fregue-
sia do Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar agências, filiais ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 1 003 000$, totalmente realizado em dinheiro
e representado por duas quotas, uma no valor de 752 250$ perten-
cente à sócia Development Partnerships Limited e outra no valor de
250 750$ pertencente ao sócio Henry Chalmer Knight.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante igual ao triplo das actuais respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe a um, dois ou mais gerentes a
eleger em assembleia geral, podendo ser estranhos à sociedade.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Henry Chalmer
Knight e a não sócia Judith Edna Margaret Knight, casada e resi-
dente em 8, South Park, East Avenue, em Oxford, Reino Unido.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um sócio, em cartas registadas com
aviso de recepção enviadas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar em assembleia geral,
não só pelas pessoas mencionadas no n.º 5 do artigo 249.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, mas também por terceiro munido
de procuração conferindo poderes para o efeito.

ARTIGO 8.º

Emissão de obrigações

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos da lei por deli-
beração da gerência.

ARTIGO 9.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas no todo ou em parte a favor de estra-
nhos dependerá sempre do prévio consentimento da sociedade que
terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes em segundo lugar.

2 � O consentimento da sociedade à cessão de quotas ficará su-
bordinado aos requisitos seguintes:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota, comunicará, por escri-
to à sociedade e a cada um dos sócios a sua pretensão, identificando
o cessionário, o preço da cessão quando onerosa, a data em que terá
lugar, com antecedência mínima de 60 dias, bem como todas as con-
dições do negócio a efectuar;

b) Nos 30 dias seguintes àquela comunicação, a assembleia geral
reunirá para decidir se a sociedade consente na cessão e ou se deseja
ou não optar pelo contrato apresentado, adquirindo para si a quota;

c) Se a sociedade consentir na cessão, mas deliberar não adquirir a
quota, poderão os sócios exercer o seu direito de preferência na mesma
assembleia geral;

d) Caso nem a sociedade nem os sócios não cedentes se pronun-
ciem no referido prazo de 30 dias, o silêncio valerá como consenti-
mento tácito da sociedade ao contrato proposto pelo cedente.

ARTIGO 10.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo do sócio titular;
b) Interdição ou falência do sócio titular;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou adjudicação a terceiro em juízo ou fora dele;
d) Cessão de quota com violação deste contrato.
2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota determinado pelo

último balanço aprovado e será paga num máximo de seis presta-
ções trimestrais iguais.

3 � Considerar-se-á realizada a amortização, com o depósito efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação paga nos termos do número anterior.

4 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais, a correspondente redu-
ção do capital ou aumento das restantes quotas.

ARTIGO 11.º

Exoneração de sócios

1 � Qualquer sócio exonera-se da sociedade nos seguintes
casos:

a) Se for destituído das funções de gerente;
b) Se a sociedade não deliberar, nem promover a destituição de

outro gerente, havendo justa causa de destituição;
c) Se for deliberada, contra ou sem voto desse sócio, qualquer

alteração ao contrato das previstas no artigo 240.º, n.º 1, alínea a),
do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A contrapartida a pagar ao sócio nos casos referidos no nú-
mero anterior será o do valor da quota aferido de um balanço espe-
cialmente elaborado par o efeito, nos termos da lei.

3 � O pagamento da contrapartida aqui fixada far-se-á no prazo
máximo de um ano e no máximo em duas prestações.

ARTIGO 12.º

Participação da sociedade noutras sociedades

Mediante prévia deliberação dos sócios, tomada por unanimidade,
fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas ou em agrupamentos europeus de interes-
se económico, bem como em sociedades com objecto diferente do
seu ou reguladas por lei especial.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11361140

DEVPAR � CONSULTORES PARA PROGRAMAS
DE DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8730/991228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504380010; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 31/000327.

Certifico que foi registado o seguinte:

Designação de gerente, em 27 de Outubro de 1999, de Nancy
Katherine Marian Fairweather, residente em Hooper House, suite
200, East, 3, Collins Street, Oxford, UK OX4 IXS.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12311693
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AIDIL � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8653/991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504626175;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/991119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AIDIL � Gestão e Inves-
timentos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 12-20,
Centro Comercial Cultural Espaço Chiado, loja 9, freguesia de Sa-
cramento, Lisboa, podendo ser transferida por simples deliberação
da administração para outro local do concelho ou para concelho li-
mítrofe.

2 �O conselho de administração ou o administrador único pode
instalar em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, es-
tabelecimentos, delegações, agências ou quaisquer outras formas de
representação social, bem como proceder ao seu encerramento.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a constituição, promoção e partici-
pação no capital de sociedades em Portugal e no estrangeiro. Análi-
se e acompanhamento de oportunidades de investimentos. Prestação
de serviços técnicos de administração e gestão. Compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos. Investimentos. Arrendamento de
bens imobiliários.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado em
dinheiro, representado por 10 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, registadas ou não
e reciprocamente convertíveis, podendo revestir forma meramente
escritural.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais
acções.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções pode fazer-se livremente entre os accio-
nistas.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações ou outros títulos nos termos
e condições que vierem a ser definidos pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
até 15 dias antes da realização da assembleia geral possuam um
mínimo de 100 acções, averbadas em seu nome nos registos da so-
ciedade, ou depositadas na sociedade ou instituição bancária.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anúncios
publicados nos termos da lei ou se todas as acções forem nominati-
vas por carta registada com aviso de recepção enviadas para o último

domicílio conhecido dos accionistas, com a antecedência mínima de
21 dias relativamente à data prevista para a reunião.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos dos ac-
cionistas presentes ou representados, salvo disposição legal ou esta-
tutária que exija maioria qualificada.

2 � Para que a assembleia geral possa funcionar em primeira
convocação devem estar presentes ou representados accionistas que
representem, pelo menos, 50% do capital social

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos quadrialmente de entre os accionistas ou não.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral, ou a uma comissão de três membros
eleita para esse efeito, fixar as remunerações dos titulares dos órgãos
sociais no respeito pelas disposições legais aplicáveis.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 13.º

1 � Compete à administração, exercida pelo conselho de admi-
nistração ou por um administrador único, gerir as actividades da
sociedade, no respeito da lei e dos estatutos, bem como representá-la
em juízo e fora dele.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração ou
do administrador único, é de três anos, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

3 � O conselho de administração, composto por três ou cinco
membros, ou o administrador único, serão designados pela assem-
bleia geral.

4 � Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único são dispensados de caução sempre que a lei o permita.

ARTIGO 14.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contrato, é suficiente a intervenção de um administrador.

ARTIGO 15.º

Compete especialmente ao conselho de administração ou ao ad-
ministrador único, sem prejuízo das competências que lhe são atri-
buídas pela lei:

a) Gerir a sociedade praticando todos os actos e operações atinen-
tes ao objecto social;

b) Adquirir, alienar, onerar ou permutar bens imóveis e móveis
da sociedade sempre que o entender conveniente;

c) Constituir mandatários conferindo-lhes poderes específicos para
determinados actos;

d) Decidir sobre a participação no capital de outras sociedades.

CAPÍTULO V
Conselho fiscal

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único ou por um conselho fiscal composto por três membros efecti-
vos e um suplente, eleitos quadrialmente em assembleia geral, que
designará também o seu presidente.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia deliberar.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11331950
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AIDIL � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8653/991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504626175;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/000320.

Certifico que foi registado o seguinte:

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º. 20/000320 � Designação do
administrador único e fiscal único, em 24 de Janeiro de 2000:

Administrador único: Lídia de Figueiredo Rodrigues Gonçalves,
residente na Rua de João de Lisboa, 23, Linda-a-Velha.

Fiscal único: António Borges, João Macedo & Associados, SROC,
com sede na Rua do Professor Fernando da Fonseca, 10-A, escritó-
rio 5 e 6, Lisboa.

Suplente: Cláudio António Figueiredo Pais, residente na Rua do
Professor Fernando da Fonseca, 10-A, escritório 5 e 6, Lisboa.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310735

ARTEMIDE (PORTUGAL) � ILUMINAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8622/19991104; identificação de pessoa colectiva
n.º 504361376; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
19991104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo e denominação

1 � A sociedade adopta a denominação de Artemide (Portu-
gal) � Iluminação, S. A., constituindo-se como sociedade comercial
anónima que se rege pelos presentes estatutos e no que neles for
previsto pelo Código das Sociedades Comerciais e demais disposi-
ções que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de
Afonso Costa, 20, em Lisboa, freguesia de São João de Deus.

2 � A sociedade, por simples deliberação da assembleia geral,
poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, extinguir ou transferir, em qualquer
ponto do território nacional, sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, que o desenvolvimento da acti-
vidade da empresa julgue necessário ou conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a:
a) Importação, comércio e distribuição de material, partes e com-

ponentes e ou complementos de iluminação e luminárias, material
eléctrico e aplicações usadas em trabalhos eléctricos e de ilumina-
ção e ainda exportação para as ex-colónias portuguesas;

b) Importação, comércio e distribuição exclusiva dos produtos da
Artemide, SpA, assim como os produtos de empresas filiadas, par-
ceiras, irmãs da referida ou relacionadas de qualquer forma com esta
e ainda exportação para as ex-colónias portuguesas;

c) Oferta de serviços relacionados com o objecto da empresa;
d) Participação em qualquer tipo de promoções ou competições,

privadas ou públicas, de forma a executar, parcial ou integralmente,
qualquer contrato e trabalho relativo ao objecto da empresa.

2 � A sociedade poderá adquirir, deter e alienar livremente par-
ticipações em sociedades com objecto idêntico, análogo ou parecido,
que poderão usar o título comercial de «Artemide», mas o uso do
referido título comercial está subordinado à aprovação por escrito da
Finartemide, SRL ou da Artemide, SpA.

ARTIGO 4.º

Exclusividade

1 � Após a constituição da Artemide (Portugal) � Ilumi-
nação, S. A., será celebrado um contrato pela qual a Artemide, SpA,
nomeará a presente sociedade como sua representante e distribuidor
exclusivo para Portugal e para além disso, se existirem as condições
correctas, a presente sociedade poderá ser distribuidora exclusiva
preferencial em Portugal de outras sociedades do Grupo Finartemide,
SRL.

2 � Caso a Finartemide, SRL e a Artemide, SpA, deixem de ser
accionistas têm o direito de pedir a alteração da denominação da
presente sociedade e esta tem a obrigação de o fazer, o mesmo se
verificando se o acordo de distribuição e representação exclusivas
entre a Artemide (Portugal) � Iluminação, S. A. e a Artemide, SpA,
terminar por qualquer razão.

ARTIGO 5.º

Duração

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado, sem prejuízo
da assembleia geral poder, em cumprimento dos requisitos previstos
na lei ou nos presentes estatutos, acordar a todo o tempo a sua disso-
lução ou liquidação, assim como a fusão com outras sociedades.

2 � A sociedade iniciará as suas actividades no dia 1 de Julho
de 1999, através da inscrição legal na Repartição de Finanças com-
petente e registo na Conservatória do Registo Comercial.

3 � No caso de algum preceito legal ou regulamentário exigir o
cumprimento de requisitos especiais ou titulação específica, autori-
zação ou inscrição prévia ou administrativa para o exercício da ac-
tividade social, não poderá esta iniciar-se até que a sociedade haja
cumprido os referidos requisitos ou condições.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social é de 100 000 euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro, representado por 10 000 acções, cada uma
no valor nominal de 10 euros.

2 � As acções são nominativas e de uma só série.

ARTIGO 7.º

Acções

1 � As acções poderão revestir a forma escritural, nas condições
legalmente estabelecidas.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções,
os quais terão obrigatoriamente as menções legais e ainda as limita-
ções à sua transmissibilidade estabelecidas nestes estatutos.

3 � Cada acção confere ao seu titular legítimo a condição de
accionista, implicando para este o pleno e total acatamento dos es-
tatutos e dos acordos validamente estabelecidos pelos órgãos da so-
ciedade, ao mesmo tempo que lhe faculta o exercício dos direitos
inerentes à sua condição, conforme os estatutos e a lei.

4 � A transmissão das acções, salvo a favor de cônjuge, descen-
dentes em 1.º grau do accionista Manuel Filipe Fernandes Correia
ou de sociedades pertencentes ao mesmo grupo a que pertença o
transmitente, carece de consentimento de todos os outros accionis-
tas e da sociedade, competindo este à assembleia geral, a qual de-
verá pronunciar-se no prazo máximo de 60 dias, sob pena de ser livre
a transmissão em causa.

5 � O accionista que pretenda vender acções a terceiros deverá
comunicá-lo por escrito, indicando o número de acções, preço e
comprador com indicação inclusive da sua residência ao conselho
de administração que, no prazo de 10 dias, deverá comunicar a to-
dos e cada um dos demais accionistas. Nos 30 dias seguintes à data
da notificação poderão os accionistas optar pela aquisição das ac-
ções e se forem vários os que exercerem tal direito, se distribuirá
entre eles na proporção das acções que possuam, atribuindo-se even-
tuais excedentes da divisão ao optante titular do maior número de
acções.

6 � Decorrido o referido prazo a sociedade poderá optar dentro
de um novo prazo de 20 dias, a contar da extinção do anterior, caso
tenha sido permitida a proposta de transferência de acções para si na
forma legalmente consentida.

7 � Terminado o último prazo sem que tenham sido exercidos
os direitos de preferência, o accionista ficará livre para transmitir as
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acções à pessoa e nas condições que comunicou ao conselho de admi-
nistração, o que deverá fazer no prazo de 60 dias a contar do termo
do último prazo indicado.

8 � A sociedade não reconhecerá nenhuma transmissão inter vi-
vos de acções que viole a tramitação estabelecida anteriormente, seja
voluntária, litigiosa ou por doação, observando-se nestes dois últi-
mos casos o que determina o número seguinte.

9 � O mesmo direito de preferência terá lugar no caso de trans-
missão por morte, a título gratuito ou permuta. Os herdeiros, lega-
tários, donatários ou permutantes comunicarão a aquisição ao con-
selho de administração, aplicando-se a partir desse momento as regras
dos números anteriores, nomeadamente quanto a prazos.

10 � Idêntico regime se aplicará em caso de aquisição em pro-
cedimento judicial, extrajudicial ou administrativo de execução,
iniciando-se o cálculo dos prazos desde o momento em que o arre-
matante ou adjudicatário comunique a aquisição no conselho de
administração.

11 � Na aplicação do presente, para recusar a inscrição da pri-
meira transmissão no livro de registo de acções, deve a sociedade
apresentar ao oferente um ou vários adquirentes das acções corres-
pondentes aos accionistas que manifestarem o propósito de adqui-
rir, ou em alternativa oferecer-se a sociedade a adquiri-las nas con-
dições e preço e de pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento, mas tratando-se de transmissão a título gratuito ou
provando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço
a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do ar-
tigo 105.º n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais. Tal não se
aplicará às aquisições realizadas pelo cônjuge, ascendentes ou des-
cendentes em 1.º grau e por sociedades pertencendo ao mesmo gru-
po da pessoa que faz a transferência.

12 � A sociedade só reconhecerá como accionista a quem esteja
inscrito como tal no livro de registo de acções, o qual pode ser exa-
minado a todo o tempo por qualquer accionista que o solicite.

13 � A sociedade só poderá rectificar as inscrições que repute
falsas ou inexactas no livro de registo de acções quando haja noti-
ficado aos interessados a sua intenção de proceder em tal sentido e
estes não tenham deduzido oposição nos 30 dias seguintes.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, por deliberação da assembleia
geral, nos termos da lei, obtido parecer favorável do conselho fiscal ou
do fiscal único.

ARTIGO 9.º

Suprimentos

Os accionistas cujas acções atinjam 10% do capital social, podem
fazer suprimentos à sociedade nos termos e condições acordadas com
o conselho de administração, nomeadamente quanto a juros corres-
pondentes a eventual remuneração do capital.

CAPÍTULO III

Disposições comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais: a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal ou fiscal único.

2 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais, têm a dura-
ção de quatro anos, contando-se como completo o ano civil em que
tiveram início e sendo permitida a reeleição por uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais permanecem em exercício de
funções até à eleição de quem deva substituí-los.

4 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais, bem como
os esquemas de segurança social e outras prestações complementares
serão fixadas pela assembleia geral, com excepção das do conselho fis-
cal ou fiscal único e seu suplente, cuja competência é do conselho de
administração.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
tenham direito a voto e as suas deliberações, quando tomadas por
maioria nos termos da lei e do contrato, são obrigatórias para todos.

2 � Poderão participar os titulares de acções inscritas no livro de
registo de acções até cinco dias antes da data da assembleia geral e os
titulares de acções que mediante documento público comprovem a
sua aquisição de quem apareça como titular no livro de registo de
acções, documento autêntico esse que servirá para o respectivo re-
gisto que se entende como solicitado com essa entrega.

ARTIGO 12.º

Direito de voto e representação

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Todo o accionista com direito a assistência, poderá fazer-se

representar por outra pessoa desde que a representação seja realiza-
da por escrito e com carácter especial para cada assembleia geral de
acordo com a lei portuguesa.

3 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que,
para o efeito designarem, através de carta, com assinatura reconhe-
cida, dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Convocatória

1 � As assembleias gerais podem ser ordinárias ou extraordiná-
rias e convocadas sempre que a lei o determine por iniciativa do
presidente da mesa, dos membros do conselho de administração ou
do conselho fiscal ou por accionistas que representem 5% do capi-
tal social, através de cartas registadas com aviso de recepção, envia-
das com a antecedência mínima de 21 dias em relação à data da
reunião e donde deve constar a ordem de trabalhos.

2 � A assembleia geral ordinária, deve reunir no prazo de três
meses a contar da data de encerramento do exercício ou no prazo de
cinco meses a contar da mesma data quando se tratar de sociedades
que devam apresentar contas consolidadas ou apliquem o método da
equivalência patrimonial para censurar a gestão social, aprovar as
contas do exercício anterior, deliberar sobre a proposta de aplicação
de resultados e proceder às eleições da sua competência.

3 � A assembleia geral extraordinária é qualquer outra que não
seja a ordinária.

4 � À assembleia geral entende-se convocada e validamente cons-
tituída para tratar qualquer assunto sempre que esteja presente todo
o capital social e aceitem por unanimidade a realização da referida
assembleia.

ARTIGO 14.º

Quorum

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convo-
cação com a participação ou representação de accionistas que sejam
titulares de, pelo menos, 51% das acções com direito a voto e as
deliberações terão de ser realizadas através de maioria absoluta.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja
qual for o número de accionistas titulares de acções com direito a
voto que estejam presentes ou representados e tomar as deliberações
desde que esteja representado um quarto do capital social subscrito
com direito a voto.

3 � Para que a assembleia geral possa deliberar, sobre alterações
estatutárias, emissão de obrigações, aumento ou diminuição de capital
social, fusão, transformação, cisão, dissolução da sociedade ou outros
assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especifi-
car, devem estar presentes ou representados accionistas que sejam titu-
lares de, pelo menos, dois terços das acções com direito a voto.

4 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não po-
der reunir-se na primeira data marcada, por falta de representação
do capital exigido pela lei ou pelo contrato, contando que entre as
duas datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente e um
secretário, que poderão ser ou não accionistas, a eleger pelos accio-
nistas.

ARTIGO 16.º

Actas

1 � As actas das assembleias gerais, serão aprovadas pela assem-
bleia geral, redigidas e assinadas pelo presidente e pelo secretário,
só podendo impugnar-se a mesma no prazo de 30 dias nos termos
legais.
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2 � As actas terão força executiva a partir da data da sua aprova-
ção.

ARTIGO 17.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez por ano e, além
disso, sempre que o conselho de administração, o conselho fiscal ou
o fiscal único o requeiram ou, ainda, a requerimento do tribunal ou
de accionistas que representem o mínimo de capital social, estabe-
lecido por lei para esse efeito.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

Composição

A administração da sociedade, compete a um conselho de admi-
nistração, composto por três ou cinco membros, eleitos em assem-
bleia geral, elegendo o conselho de administração o respectivo pre-
sidente. O presidente do primeiro conselho de administração será o
accionista Manuel Filipe Fernandes Correia.

ARTIGO 19.º

Competências

1 � Ao conselho de administração compete assegurar a gestão e
representação da sociedade e efectuar, nos termos legalmente esta-
belecidos, todas as operações relativas ao seu objecto, para o que lhe
são conferidos os mais amplos poderes.

2 � São conferidos ao conselho de administração, designada-
mente, poderes para:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo
acções, quotas e obrigações;

b) Dar e tomar de arrendamento ou de aluguer e ainda realizar
hipotecas sobre imóveis;

c) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos;
d) Contrair empréstimos, negociar suprimentos, obter financiamen-

tos e realizar quaisquer outras operações de crédito;
e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de de-

terminados actos ou categorias de actos;
f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir ou transigir, bem como lavrar compromis-
so arbitral;

g) Proceder ao aumento de capital, nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 6.º, antecedente;

h) Deliberar e propôr à assembleia geral sobre a atribuição de
lucros nos termos do artigo 26.º;

i) Abertura ou encerramento de locais de representação e mudan-
ça de sede;

j) Fixar as remunerações do conselho fiscal ou fiscal único e seu
suplente;

l) Designar o secretário e o seu suplente por deliberação regista-
da em acta para o exercício das funções previstas no artigo 446.º-B,
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Os membros do conselho de administração e os accionistas
não poderão exercer e ou participar como membros do conselho de
administração, gerentes ou accionistas, por si ou por terceiros, nou-
tras empresas que sejam consideradas como concorrentes do Grupo
Artemide.

ARTIGO 20.º

Delegação de poderes

O conselho de administração poderá delegar em um ou mais ad-
ministradores, a gestão corrente da sociedade, fixando os limites da
delegação com as limitações previstas no artigo 407.º n.os 2 e 4, do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 21.º

Vinculação

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois dos outros membros do conselho de administração;
c) Um membro do conselho de administração e um procurador, no

âmbito quanto a este, do respectivo mandato;
d) Um administrador, quando se trate de matéria que nele tenha

sido delegada por deliberação do conselho de administração;

e) Um ou mais procuradores no âmbito dos respectivos manda-
tos.

2 � Em assuntos de mero expediente, é suficiente a assina-
tura de um administrador ou de um procurador com poderes bas-
tantes.

ARTIGO 22.º

Reuniões e deliberações

1 � As reuniões do conselho de administração terão lugar, pelo
menos, uma vez por semestre e, além disso convocadas pelo seu
presidente ou por outros dois administradores.

2 � Qualquer dos administradores pode fazer representar nas
reuniões do conselho de administração por outro administrador,
mediante carta dirigida ao presidente.

3 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos votos dos administradores presentes ou repre-
sentados, tendo o presidente ou quem legalmente o substitua, voto
de qualidade em caso de igualdade.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

Composição

1 � A fiscalização da actividade social compete ao conselho fis-
cal composto por três elementos ou fiscal único.

2 � Haverá um fiscal suplente quer no conselho fiscal quer no
caso de existir apenas fiscal único.

3 � O fiscal único, um membro efectivo do conselho fiscal e o
suplente serão revisores oficiais de contas ou sociedades de reviso-
res oficiais de contas.

CAPÍTULO VII
Dissolução, liquidação e foro

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, designa-
damente a assembleia geral, um ou vários liquidadores sempre em
número ímpar.

2 � Reconhecidos todos os credores e consignados o montante
dos seus créditos e assegurados competentemente os créditos não
vencidos, o activo resultante será repartido entre os accionistas nos
termos da lei.

ARTIGO 25.º

Litígios e foro competente

Todos os litígios entre a sociedade e seus administradores ou só-
cios ou entre aqueles e estes ou estes últimos entre si, emergentes
ou não deste contrato de sociedade, se submeterão a Tribunal Arbi-
tral e ao Regulamento do Centro de Arbitragem da Ordem dos Ad-
vogados quanto à designação dos árbitros e administração da arbi-
tragem. E exceptuam-se de esta submissão aquelas questões que não
sejam de livre disposição.

CAPÍTULO VIII
Disposição final

ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados

1 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas
legalmente destinadas à constituição ou reforço de reservas, nos ter-
mos da lei.

2 � A aplicação do lucro líquido do exercício poderão não con-
templar a atribuição de dividendos às acções ordinárias, ou
atribuí-los em montante inferior a quaisquer mínimos especificados
na lei.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11319992
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BLINKER PORTUGAL � MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9019/20000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504876740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Blinker Portugal � Materiais e Equi-
pamentos Industriais, L.da

2.º

1 � A sociedade fica com a sua sede em Torres de Lisboa, Rua
de Tomás da Fonseca, torre G, 1.º, sala 104, em Lisboa, freguesia
de São Domingos de Benfica.

2 � A sua sede poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá cons-
tituir agências, sucursais ou qualquer outra forma legal de represen-
tação, no País ou no estrangeiro.

3.º

O seu objecto consiste no comércio de materiais e equipamentos para
a indústria, nomeadamente, de reparação de veículos motorizados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 253 euros, corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma de 127 715 euros, pertencente à sócia Blinker Espa-
ña, S. A.;

b) Uma de 15 025 euros, pertencente ao sócio Joaquin Pérez
Moya;

c) Uma de 7513 euros, pertencente ao sócio Jose Ramon Gonzalez
Marques.

5.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, seja
qual for o seu tipo ou objecto, quer pela aquisição de participações
sociais, quer pela sua subscrição no acto constitutivo.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição ou falência;
b) Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão de quota;
c) Arresto, penhora ou qualquer providência judicial que retire a

quota da disponibilidade do sócio.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto nas

alíneas a) e c) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota.
3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,

posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substi-
tuição, ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser alienadas a
um ou mais sócios ou a terceiros.

7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, será designada em assembleia
geral, com ou sem remuneração, conforme a mesma decidir, fican-
do desde já nomeado gerente Joaquim Pérez Moya, casado no re-
gime da separação de bens, com Maria Asunción Gomez Correro,
residente na Rua de Ipanema, lote 1, Tires, São João de Rana.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente ou de um mandatário da sociedade.

3 � A sociedade poderá nomear procuradores com poderes para a
representar na prática de certos actos ou de certas categorias de actos.

8.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais, deliberará se são
ou não distribuídos lucros e, em caso afirmativo, qual a percenta-
gem a distribuir.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por cartas registadas, com aviso de recepção, diri-

gidas aos sócios com 30 dias de antecedência, para os domicílios cons-
tantes dos registos da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12311022

ESTUCOVIC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8943/20000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504777696; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20000317.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESTUCOVIC � Sociedade de
Construções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Profes-
sor Alfredo Sousa, 4, 6.º, esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho
de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, empreitadas, repa-
rações de edifícios, estucagem, compra, venda e revenda de proprie-
dades e imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma única quota
de igual valor do único sócio Vítor Manuel Almeida Carreira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam
a cargo de um ou mais gerentes a nomear também em assembleia
geral.

2 � Fica desde já designado gerente o único sócio Vítor Manuel
Almeida Carreira.

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

O gerente ora designado fica desde já, autorizado a adquirir para
a sociedade, o equipamento e materiais necessários á sua instalação
e a levantar para tal fim da conta aberta, em nome da sociedade, no
Banco Comercial Português, S. A., Nova Rede, o capital realizado.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310590

ESPAÇO ÁSIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8946/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504856235; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Espaço Ásia � Sociedade Imobi-
liária, L.da, tem a sua sede na Rua de São Bento, 340, 1.º, sala 1, fre-
guesia das Mercês, concelho de Lisboa.
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ARTIGO 2.º

A gerência fica autorizada a criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de pro-
priedades e construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (correspondente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas: uma do valor nominal de 4800 euros (correspondendo
a 962 314$), pertencente ao sócio António João Barata da Silva
Barão; e uma de 200 euros (correspondente a 40 900$), pertencente
ao sócio Rui Ferreira Barreto de Barros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe ao sócio António João Barata
da Silva Barão, e obriga-se com a sua assinatura.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, a quem não seja sócios exige o consentimento
da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferência,
diferido aos sócios não cedentes se ela dela não usar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

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

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos

casos em que este não seja legalmente dispensável;
d) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, no caso de di-

vórcio ou separação, se esta não for adjudicada integralmente ao seu
titular;

e) A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, ficando
desde já permitido que por deliberação posterior, os sócios em vez
da quota amortizada, criem uma ou várias quotas destinadas a se-
rem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310646

AURORA CONSULTING � CONSULTORIA
INFORMÁTICA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8945/20000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504662910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20000317.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aurora Consulting � Consul-
toria Informática de Gestão, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Álvaro Pais, lote 1616, 2.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto específico a consultoria, assessoria e
formação informáticas, representação e comercialização de sistemas

informáticos, software e hardware, bem como gestão, administração
e compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 12 470 euros, uma de cada um dos sócios Guillermo
Carlos Ghilardi e Dora Aida Vazquez in Ghilardi.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 74 820 euros.

ARTIGO 4.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 pelos
sócios.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Guilhermo
Carlos Ghilardi e Dora Aida Vazquez in Ghilardi.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios, depende
do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os
sócios em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais,
pode ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.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 do disposto no

artigo 5.º do contrato de sociedade;
c) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;

d) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
e) Por falência do seu titular;
f) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b),
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço com tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou mais quotas destinada as ser cedidas a um ou a alguns
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral, compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou es-
tabeleça prazo mais longo.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar distribuir ou não os lucros.
2 � A assembleia geral, no caso de dissolução da sociedade,

nomeará liquidatários, segundo o seu critério.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310816

ALFATRINCO SOS CASA � ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8943/20000316; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504870157; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfatrinco SOS Casa � Assis-
tência Técnica e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Brasil, 160, rés-do-chão, direito, em Lisboa, freguesia de São João
de Brito, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação, em qualquer ponto do País.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de assistência téc-
nica ao domicílio a todo o tipo de equipamentos, bem como a exe-
cução de empreitadas relacionadas, nomeadamente, com a instala-
ção, manutenção e reparação de canalizações, redes de esgotos,
equipamentos e aquecimento, ventilação e de ar condicionado, re-
des eléctricas, reparação, alteração e reconstrução de edifícios, ela-
boração de estudos e projectos, bem como consultoria nestas áreas.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, ainda que com objecto social diferente, agrupamentos
complementares de empresas, associações em participação, consór-
cios ou outros de natureza semelhante.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros que, após a taxa de conversão, corresponde a
1 002 410$, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 1667 euros, pertencente ao sócio Carlos Caetano Calça-
da Lopes Soares; outra do valor nominal de 1667 euros, pertencen-
te ao sócio Fernando Óscar Peniche de Sousa Moutinho; e outra do
valor nominal de 1666 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel
Peste Martinez.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

5.º

1 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para as-
segurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial,
para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Prometer e ou comprar, vender, arrendar, tomar de arrendamen-

to, trespassar, tomar de trespasse quaisquer bens imóveis;
f) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
g) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de

outras sociedades;
h) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
i) Prestar cauções ou garantias.
2 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remunera-

ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
todos os sócios que, ficam desde já, nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes em
todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310549

BERBRU CAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8834/20000208; identificação de pessoa colectiva
n.º 504314432; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000208.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Berbru Car � Comércio
de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Estefânia, 177,
freguesia de Arroios, de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis, veículos
motorizados e embarcações de recreio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes: João Raul Correia da Silva Miranda, 2 500 000$; João
Carlos Marques Magalhães, 2 400 000$; e Paulo Alexandre Diogo
Ferrão, 100 000$.

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio João Raul Correia da Silva
Miranda, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11369620

ÁTICA � IMPORT EXPORT DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8992/20000403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504836404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20000403.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ÁTICA � Import Export
de Equipamentos para Escritório, L.da, e tem a sua sede em Lisboa,
na Rua do Conde de Redondo, 62, 3.º, esquerdo, freguesia de Co-
ração de Jesus, podendo ser transferida nos termos da lei, por sim-
ples deliberação do conselho de gerência.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é a comercialização, importação,
exportação de equipamentos para escritório.

2 � A sociedade poderá adquirir e deter participações sociais, em
sociedades de responsabilidade limitada, reguladas ou não por lei
especial ou cujo objecto coincida ou não, com o desenvolvido pela
sociedade, associar-se a outras entidades para a constituição de con-
sórcios, agrupamentos complementares de empresas ou agrupamen-
tos europeus de interesse económico, sempre mediante deliberação
tomada pela assembleia geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, quanto a 80%, devendo o res-
tante ser realizado no prazo máximo de um ano a contar da data de
constituição.

2 � O capital social encontra-se dividido nas seguintes quotas:
a) Uma quota no valor de 18 750 euros, pertença de NACITAL �

Companhia Nacional de Comércio e Metalurgia, S. A., designada por
quota A;

b) Uma quota no valor de 18 750 euros, pertença de UNIFOR-
ME � Indústria e Projectos de Mobiliária, L.da, designada por
quota B;
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c) Uma quota no valor de 12 500 euros, pertença de João Manuel
de Carvalho Quintas Ogando, designada por quota C.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de 10 vezes o valor do capital social existente à data
da deliberação.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares fica dependente
de deliberação social que fixará os respectivos montantes e datas de
vencimento.

3 � Só serão exigíveis prestações suplementares ao sócio titular
da quota C, se ele tiver votado favoravelmente essa mesma delibe-
ração.

ARTIGO 5.º

1 � As prestações suplementares de capital aqui estipuladas, se-
rão restituíveis nos termos admitidos por lei; a restituição respeitará
sempre a proporção da participação dos sócios que tenham presta-
do as prestações suplementares no capital social.

2 � Os sócios não poderão ser exonerados da obrigação de efec-
tuar prestações suplementares de capital.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será entregue a um conselho de
gerência, composto por três membros, um dos quais será designado
pelo titular da quota A, doravante referido como gerente A, outro
dos quais designado pelo titular da quota B, denominado gerente B,
e o terceiro eleito em assembleia geral dos sócios, todos por um
período de quatro anos.

2 � Os gerentes designados no número anterior não poderão ser
destituídos, por deliberação da assembleia geral, sem justa causa; em
caso de substituição, renúncia, suspensão de mandato ou super-
veniência de qualquer impedimento, a nomeação dos seus sucesso-
res obedece às regras do número anterior.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade deterá os mais amplos poderes de
administração da sociedade, legalmente permitidos, incluindo os de
adquirir bens imóveis, estabelecimentos comerciais e participações
noutras sociedades.

2 � Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade,
incluindo contratos, cheques, letras, livranças e aceites bancários,
terão validade quando praticados e assinados por dois gerentes.

3 � A sociedade poderá ainda ficar obrigada pela assinatura ou
intervenção de um procurador, isolada ou conjuntamente com um ou
mais gerentes, nos termos constantes do respectivo mandato ou pro-
curação.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de gerência reunirá, normalmente uma vez por
mês e, além disso, todas as vezes que um dos seus membros o con-
voque, devendo constar das respectivas actas, as deliberações que
forem tomadas.

2 � Qualquer gerente pode fazer-se representar nas reuniões do
conselho de gerência por outro gerente, mediante carta dirigida ao
conselho a mencionar na acta e a arquivar; a carta de representação
deverá indicar o dia e hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais dos sócios, serão presididas por um dos
gerentes; nos anos pares a presidência caberá ao gerente B e nos anos
ímpares ao gerente A, salvo se os titulares, respectivamente, da quota
B e da quota A, decidirem de forma distinta, no início da própria
assembleia geral.

2 � As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por qual-
quer dos gerentes, por meio de carta registada, expedida com a an-
tecedência mínima de 15 dias.

3 � A assembleia só pode deliberar se estiverem presentes ou
devidamente representados sócios titulares de mais de 50% do ca-
pital social.

ARTIGO 10.º

As deliberações dos sócios serão sempre tomadas pelos votos
correspondentes à maioria do capital social, salvo se o contrário re-
sultar da lei ou deste contrato de sociedade.

ARTIGO 11.º

Salvo deliberação contrária dos sócios, os eventuais lucros distribuíveis
do exercício serão afectados, sucessivamente, da seguinte forma:

a) 5% para constituição, reintegração ou reforço da reserva legal,
até que esta corresponda a um quinto do capital social;

b) Para cobertura de prejuízos transitados de exercícios anteriores
que não hajam sido compensados com resultados positivos anteriores
ou com reservas já existentes e disponíveis para esse efeito;

c) Para restituição de prestações suplementares, caso a lei o per-
mita;

d) O remanescente terá o fim que lhe for dado por deliberação da
assembleia geral, mas quando se deliberar proceder à distribuição de
dividendos em três partes iguais, cabendo cada uma dessas partes a
cada um dos três sócios.

ARTIGO 12.º

1 � Os sócios estão inibidos de votar quando relativamente à
matéria da deliberação se encontrem em conflito de interesses com
a sociedade.

2 � Existe uma situação de conflito de interesses sempre que,
nomeadamente, se trate de definir a posição da sociedade no que
concerne à celebração, modificação, resolução ou denúncia de qual-
quer contrato entre a sociedade e qualquer dos sócios, bem como em
caso de deliberação de amortização de quota.

ARTIGO 13.º

1 � A transmissão de quotas entre vivos ou o seu usufruto, fica-
rá dependente do consentimento da sociedade, prestado em assem-
bleia geral, na qual o transmitente não poderá votar.

2 � O pedido de consentimento será feito por escrito à gerência,
com a indicação do transmissário e de todas as condições da trans-
missão. Na convocação da assembleia que apreciar o pedido será
sempre indicado o alienante, o transmissário, o valor nominal das
quotas a transmitir, todas as condições da transmissão e ainda a
obrigatoriedade do eventual direito de preferência ser exercido pe-
los sócios na própria assembleia.

3 � Caso seja recusado o consentimento aplicar-se-á o disposto
no artigo 231.º do Código das Sociedades Comerciais, caso tenha já
decorrido o prazo de três anos a que alude o n.º 3 do referido ar-
tigo.

4 � Caso seja prestado o consentimento à transmissão, é atribuído
aos sócios não cedentes, o direito de preferência, com eficácia real,
na aquisição da quota ou usufruto a alienar, o qual deverá ser exer-
cido na assembleia geral que deliberar sobre o consentimento.

5 � Se a transmissão for gratuita, ou se se provar ter havido si-
mulação de valor, a aquisição da quota resultante do exercício do
direito de preferência, far-se-á pelo valor real da mesma, calculado
nos termos da lei.

6 � O direito de adquirir a quota em exercício da preferência a
que se refere o n.º 3 desta cláusula, é rateado entre os preferentes na
proporção relativa das suas quotas.

7 � Carece igualmente de prévio consentimento da sociedade a
constituição da quota ou parte dela em garantia ou caução de algu-
ma obrigação.

ARTIGO 14.º

1 � Serão fundamentos de amortização compulsiva da quota os
seguintes:

a) A quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em
massa falida ou insolvente ou em processo de divisão ou de liqui-
dação de patrimónios;

b) A apresentação do sócio à falência ou a processo de recupera-
ção de empresas ou similar ou ainda no caso de algum terceiro re-
querer a declaração de falência de um sócio, ou a sua sujeição a
processo de recuperação ou similar;

c) O incumprimento pelo sócio do dever de realizar capital ou de
prestar pontualmente as prestações suplementares de capital a que
estava obrigado;

d) A obtenção por alguma entidade da maioria dos votos ou da
maioria do capital social do sócio, salvo se o sócio provar que tal
situação já existia à data da assinatura deste acordo e era conhecida
dos restantes sócios;

e) O sócio proceder a transmissão ou oneração da quota em ter-
mos não autorizadas pelo contrato de sociedade;

f) A morte de sócio individual.
2 � A amortização da quota será apreciada e decidida pela as-

sembleia geral, mas deverá ocorrer sempre nos 90 dias seguintes ao
conhecimento, pela gerência da sociedade, do facto que permite a
amortização.

3 � A contrapartida da amortização é, salvo acordo com o titu-
lar, o valor real de liquidação da quota, determinado nos termos
legais, devendo o seu pagamento ocorrer em duas prestações a efec-
tuar dentro de 6 e 12 meses, respectivamente, após a fixação defini-
tiva da contrapartida.

4 � Em caso de amortização da quota devida aos factos previs-
tos nas alíneas c) e e), o sócio titular da quota amortizada perderá a
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favor da sociedade as prestações suplementares de capital que já te-
nha efectuado e o valor da respectiva amortização será o valor con-
tabilístico da quota aferido pelo último balanço anual aprovado;
em contrapartida, extinguir-se-ão as obrigações de efectuar presta-
ções suplementares ainda não vencidas à data da deliberação de
amortização.

5 � A quota amortizada poderá figurar no balanço enquanto tal,
para posteriormente ser alienada a um ou mais sócios ou estranhos.

ARTIGO 15.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12308692

AUTO-TÁXIS SUZITRÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8964/20000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504910671; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Táxis Suzitrês, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Eduardo Mondlane,
lote 46, 11.º, F, em Lisboa, freguesia de Marvila.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma 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 transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 501 205$ cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11293551

A FAVORITA DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 037/630601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500832161; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 26-27/000211.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 400 000$ para
1 002 410$; e alteração do contrato quanto aos artigos 2.º, 5.º e 7.º da
sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Leite de Vasconcelos, 26,
em Lisboa, freguesia de Santa Engrácia.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$, e
encontra-se dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
501 205$ cada uma, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência compete a sócios ou a não sócios, eleitos em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme o que aí vier
a ser deliberado.

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

Mais certifico que, foi registada a cessação de funções do gerente
José Lopes, por renúncia, em 20 de Janeiro de 2000.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12107913

AUTO TÁXIS IDEAL DO TRINHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8743/19991231; identificação de pessoa colectiva
n.º 504765108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
19991231.

Certifico que entre Manuel Simões Martins e Maria Alice Pires
Garcia Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Ideal do Trinhão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rui Sousa, lote 65-A,
1.º corpo, 2.º, direito, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de valor
nominal de 501 205$ cada uma, titulada uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o não sócio Manuel Pires
Brazuna, casado, residente na Rua de Paulo Dias de Novais, lote 34,
3.º, C, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
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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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737236

AVALTAXO � SOCIEDADE GERAL DE AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8915/20000306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504654152; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AVALTAXO � Sociedade
Geral de Avaliações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Defensores de
Chaves, 15, 2.º, F, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em avaliações hipotecárias, ava-
liações de activos, obras de arte, património histórico e cultural,
equipamentos, máquinas, minas, produtos, consultoria (não jurídi-
ca) e avaliações de projectos de desenvolvimentos e investimentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 75 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 38 250 euros, da sócia Tinsa, Internacional de
Inversiones, S. L.; duas iguais de 9355 euros cada, uma de cada um
dos sócios Fernando Mário Teixeira de Almeida e José Valentim
Beça Pereira da Cunha; duas iguais de 2175 euros cada, uma de cada
um dos sócios Carlos Alberto Mendonça Guedes e Maria Fernanda
Domingues; e duas iguais de 6845 euros cada, uma de cada um dos
sócios Maria dos Anjos Ferreira Martins Ramos e Américo Adelino
Ramos.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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 quotas nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Fernanda
Domingues e Américo Adelino Ramos e os não sócios Germán Perez
Barrio, casado, residente na Rua Vallehermoso, 8, Madrid, Espanha,
Carlos González-Besada Mateos, casado, residente em Bretón e Los
Herreros, 45, 3.º, D, Madrid, Espanha, e Pedro Francisco
Pérez-Dosío Verdú, casado, residente em Arabell, 6 bis, Madrid,
Espanha.

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737171

ANTÓNIO FRANCO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8911/20000303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504912291; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20000303.

Certifico que, António José Correia Franco, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Franco � Instalações
Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Padre Manuel
da Nóbrega, 20-A, porta 10, freguesia de São João de Deus, conce-
lho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio da actividade de
instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

O gerente fica desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737163

ANTÓNIO CAIPIRA � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8922/20000308; identificação de pessoa colectiva
n.º 504867768; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20000308.

Certifico que, entre António Fava Caipira e António Mateus
Azougado Caipira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Caipira � Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Beco de São Luís de
Pena, 7, 2.º, freguesia da Pena, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: empresa de trabalhos temporários e
cedência de mão-de-obra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 1 000 000$, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11293527

ECAIEC � INSPECÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8957/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504885952; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECAIEC � Inspecção e Con-
trolo de Qualidade, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Duque
d�Ávila, 66, 5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, mediante simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
a) A inspecção, controlo e certificação de qualidade, quantidade

e segurança de mercadorias, produtos, equipamentos, obras, servi-
ços, meio ambiente e instalações diversas;

b) A prestação de serviços para garantir a qualidade, quantidade
e segurança de produtos, equipamentos, instalações, pessoas, orga-
nização produtiva, obras, serviços e meio ambiente, mediante asses-
sorias, inspecções, auditorias, qualificações e certificações;

c) A prestação de todo o tipo de serviços relacionados com a qua-
lidade, fiabilidade, quantidade e segurança de indústrias, edificações e
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construção civil, instalações, informática, transportes e comunica-
ções, cursos de formação de pessoal, serviços de prevenção de riscos,
unidades de protecção radiológica, produtos alimentares, ensaios
destrutivos e não destrutivos, peritagens, controlos de quantidade e
qualidade de mercadorias, controlo metrológico, térmico e em cen-
trais de gás, produtos petrolíferos e produtos químicos, matérias pe-
rigosas, segurança e higiene, prevenção contra o fogo, aparelhos de
pressão, gases, combustíveis, veículos e contentores, instalações
frigoríficas, instalações eléctricas de alta, média e baixa tensão, equi-
pamentos, ascensores, aparelhos de elevação, controlo de quali-
dade ambiental, meio ambiente, gestão do meio ambiente, segu-
rança em máquinas, arquivos e tratamento de dados, controlo de
qualidade de máquinas recreativas, lotarias, balanças automáticas
e jogos de azar, inspecção de embarcações, aeronaves, ferrocarris,
parques recreativos e temáticos, calibragem, laboratórios e novas
tecnologias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma com o valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente à sócia ECA, Entidade Colaborado-
ra de La Administración, S. A.; e outra com o valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio Ramon Roch Noguera.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente, ou

de um procurador nos precisos termos do respectivo mandato.
3 � Os gerentes serão ou não remunerados, pelo exercício do

cargo conforme for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão, total ou parcial de quotas a terceiros incluindo a côn-

juge, descendente ou ascendente de um sócio, depende do prévio con-
sentimento da sociedade, tendo os outros sócios direito de preferência
na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de uma quota pode ser deliberada nos seguin-
tes casos:

a) Com o acordo do titular da quota;
b) Quando a quota tenha sido arrestada, penhorada ou esteja des-

tinada a ser vendida judicialmente, seja por que motivo for;
c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obriga-

ção sem o prévio consentimento da sociedade.
d) Se o titular da quota for judicialmente interdito, declarado fa-

lido ou, sendo pessoa colectiva, se dissolver;
e) Quando em partilha dos bens comuns do casal, a quota ou parte

dela, for adjudicada a quem não seja sócio;
2 � O valor da amortização da quota será fixado de comum

acordo entre os sócios no caso previsto na alínea a) do n.º 1 do pre-
sente artigo. Nos restantes casos, a contrapartida da amortização será
o valor que para a quota resultar do último balanço aprovado, sal-
vo o disposto em norma imperativa.

3 � A sociedade poderá decidir que a quota figure no balanço
como quota amortizada ou deliberar a criação de uma ou várias
quotas, que poderão ser alienadas aos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

Fica desde já designado gerente, o não sócio Patrício Javier
Calatayud Silvestre, solteiro, maior, residente na Avenida de João
Crisóstomo, 38, 5.º, F, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737295

BRASFRUTAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8956/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504883968; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRASFRUTAS � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Aran-
tes e Oliveira, 24-B, freguesia de Alto do Pina, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício do comércio, importa-
ção, exportação e distribuição de produtos alimentares, sumos, su-
cos congelados e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros, e corresponde à soma de três quo-
tas: duas iguais do valor nominal de 9200 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios Albano Fernandes Machado e
Martim Fernandes Pereira da Silva; e uma do valor nominal de
6600 euros, pertencente ao sócio Gonçalo Nuno Guerreiro Horta
Barbosa Souto.

2 � Aos sócios poderão exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao não sócio João Nuno
Cabral e Pereira da Silva, casado, residente na Avenida Engenheiro
Arantes e Oliveira, 24-B, Lisboa, desde já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de
um gerente.

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

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, agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737287
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BOMI LUSITANA � SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8955/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504736655; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Bomi Lusitana � Serviços
de Logística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
7, 4.º, direito, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de lo-
gística a terceiros, designadamente de armazenagem de bens alheios,
de gestão manuseamento e distribuição de bens armazenados, de
prestação de serviços contabilísticos, comerciais, administrativos,
bem assim de representação comercial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 2550 euros, pertencente à sócia Bomi Ibérica, S. A.;
e uma do valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio David
Edward Freyre Sanders.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida por dois gerentes
designados por deliberação unânime da assembleia geral, sendo
um deles proposto pela sócia Bomi Ibérica, S. A., e o outro pelo
sócio David Edward Freyre Sanders, que pode propor a sua própria
pessoa.

2 � A assembleia geral pode a todo o tempo, por deliberação
unânime, destituir um ou ambos os gerentes.

3 � A remuneração da gerência consistirá, na sua totalidade, em
participações dos lucros da sociedade, nos termos que vierem a ser
fixados por deliberação unânime da assembleia geral.

4 � A gerência pode a todo o tempo nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

5 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores,

nos termos e limites dos respectivos mandatos ou procurações.
6 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios David Edward

Freyre Sanders e o não sócio Pedro Fernando Mattioni de Negri, em
representação da sociedade Bomi Ibérica, S. A.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir livremente, participações noutras so-
ciedades que tenham objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais, em consórcios e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, a não sócios, não carece do
consentimento da sociedade, mas fica salvo no caso de cessão a
descendentes do sócio cedente, sujeita ao exercício do direito de
preferência por parte dos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota quando se
verificar alguma das situações seguintes:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora ou arresto da quota, ou se por qualquer outra decisão

judicial a mesma deixe de estar na livre disponibilidade do sócio e
este não obtenha o levantamento da providência no prazo de três
meses a contar do seu decretamento;

c) Falência ou insolvência do sócio;
d) Exoneração ou exclusão do sócio;
e) Em caso de cessão gratuita não autorizada da quota.

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

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

ARTIGO 8.º

A assembleia geral reunirá por convocação de qualquer gerente
ou sócio. Será dispensada a convocatória se todos os sócios com-
parecerem ou se fizerem representar na reunião de assembleia geral
e acordarem na respectiva ordem de trabalhos.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737260

EDICOFRAGEM � COFRAGENS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8954/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504858106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20000320.

Certifico que entre José Mário Pereira Mendes e Abel de Jesus
Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDICOFRAGEM � Cofragens
e Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Silva Freire,
lote 157, armazém A, freguesia de Santa Maria dos Olivais, conce-
lho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compreendendo a execução de trabalhos de cofragem, reparação
e construção de edifícios, demolições, terraplanagens e arruamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 050 526$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 525 263$ cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737279

AUTOTÁXIS GERMANO & GERMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8953/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504874900; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20000320.

Certifico que entre Joaquim Manuel Tiago Germano e Maria
Helena de Jesus Germano, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Autotáxis Germano & Ger-
mano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma 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 transporte público de alu-
guer de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em
táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 501 205$ cada uma e 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 vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737252

ENERBARROSO � PRODUÇÃO E GESTÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8952/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504782690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENERBARROSO � Produção
e Gestão de Energia, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Roentgen,
2-A, 1.º, D, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência.

3 � A criação de formas locais de representação, independentemen-
te da sua situação geográfica, é feita por deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e gestão de energia
eléctrica e térmica e serviços afins de manutenção e reparação de
equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
5750 euros, pertencente à sócia FPT � Energia e Ambiente, S. A.;
e outra de 1250 euros, pertencente ao sócio António José Cardoso
de Sousa Barroso.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos termos
da lei.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial de quotas, entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial de quotas, a estranhos, depende

sempre do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Para além de outros casos previstos na lei, a sociedade po-
derá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora ou quando, em

qualquer processo, haja de proceder-se à venda ou adjudicação da quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que

não for adjudicada ao seu titular;
d) Por cessão de quota verificada com desrespeito do estabeleci-

do no pacto social.
2 � Salvo no caso previsto no n.º 1, na alínea a) a amortização

será efectuada pelo respectivo valor, em face de balanço a realizar
para o efeito.

3 � A contrapartida da amortização será pago pela forma e no
prazo previsto na lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes.

2 � Os gerentes podem ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes
ou por um gerente com poderes delegados doutro gerente ou ainda
por mandatário da sociedade no âmbito dos poderes do mandato que
lhe for conferido.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

3 � A renúncia de gerente deve ser comunicada à sociedade, por carta
registada com aviso de recepção, com antecedência mínima de 30 dias.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada,
com aviso de recepção expedida com a antecedência mínima de
15 dias.
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2 � É permitida a representação do sócio na assembleia geral por
qualquer pessoa, bastando para o efeito uma carta dirigida ao respec-
tivo presidente.

ARTIGO 10.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberado
em assembleia geral, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados gerentes, o sócio António José
Cardoso de Sousa Barroso e o não sócio, Carlos Manuel do Ama-
ral Alegria, já identificado.

2 � Serão da conta da sociedade, as respectivas despesas de cons-
tituição e instalação, ficando desde já a gerência autorizada a efec-
tuar o levantamento do respectivo capital depositado, nos termos da
alínea b), n.º 4, do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737244

ENERCUNHA � PRODUÇÃO E GESTÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8958/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504887378; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENERCUNHA � Produção e
Gestão de Energia, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Roentgen,
2-A, 1.º, D, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência.

3 � A criação de formas locais de representação, independentemen-
te da sua situação geográfica, é feita por deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e gestão de energia
eléctrica e térmica e serviços afins de manutenção e reparação de
equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas; uma de
4500 euros, pertencente à sócia FPT � Energia e Ambiente, S. A.;
e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Álvaro da Silva Cunha.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial de quotas, entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial de quotas a estranhos, depende

sempre do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Para além de outros casos previstos na lei, a sociedade po-
derá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora ou quando, em

qualquer processo, haja de proceder-se à venda ou adjudicação da
quota;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que
não for adjudicada ao seu titular;

d) Por cessão de quota verificada com desrespeito do estabeleci-
do no pacto social.

2 � Salvo no caso previsto no n.º 1, na alínea a) a amortização
será efectuada pelo respectivo valor, em face de balanço a realizar
para o efeito.

3 � A contrapartida da amortização será pago pela forma e no
prazo previsto na lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes.

2 � Os gerentes podem ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes
ou por um gerente com poderes delegados doutro gerente ou ainda
por mandatário da sociedade no âmbito dos poderes do mandato que
lhe for conferido.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

3 � A renúncia de gerente deve ser comunicada à sociedade, por
carta registada com aviso de recepção, com antecedência mínima de
30 dias.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada,
com aviso de recepção expedida com a antecedência mínima de
15 dias.

2 � É permitida a representação do sócio na assembleia geral por
qualquer pessoa, bastando para o efeito uma carta dirigida ao res-
pectivo presidente.

ARTIGO 10.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberado
em assembleia geral, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados gerentes o sócio Álvaro da Silva
Cunha e o não sócio Carlos Manuel do Amaral Alegria, casado,
residente na Rua do Professor Francisco Gentil, 20, 4.º, em Lisboa.

2 � Serão da conta da sociedade as respectivas despesas de cons-
tituição e instalação, ficando desde já a gerência autorizada a efectuar
o levantamento do respectivo capital social, nos termos da alínea b) ,
n.º 4, do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737309

BAR HOFF 2000, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8959/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504929640; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
2000320.

Certifico que, Vasco Miguel Dias Roncon, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bar Hoff 2000, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Roma 95, 4.º,
esquerdo, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar filiais,
agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto bar-restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.
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2 � Para obrigar a sociedade 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13737317

DENTALCADD � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8961/20000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504837532; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENTALCADD � Laborató-
rio de Prótese Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Combatentes,
43, 9.º, C, em Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em laboratório de prótese dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 4750 euros, titulada em nome do
sócio Paulo Sérgio Maló de Carvalho; e uma do valor nominal de
250 euros, titulada em nome da sócia Nancy Caroline Dewitte.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos sócios gerentes, só-
cios ou não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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, 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, quando
está for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11293560

AMARELÃO � ESPAÇOS AJARDINADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8993/20000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504939327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000404.

Certifico que, Fernando Manuel de Jesus Ferreira Pires, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMARELÃO � Espaços
Ajardinados, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Forno do Tijolo, 1,
2.º, esquerdo, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, manutenção e limpe-
za de jardins, comercialização e aluguer de material e equipamento
para manutenção de jardins, flores, plantas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11293640

ALCOTEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4639; identificação de pessoa colectiva n.º 503227854; data da
apresentação: 20000609.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13751492

ESCRIBA � MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 603; identificação de pessoa colectiva n.º 500099294; data
da apresentação: 20001016.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11456353

ANTAGID � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
CONTROLO E GESTÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8947/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504817922; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ANTAGID � Tecnologias
de Informação, Controlo e Gestão Animal, L.da, e durará por tempo
indeterminado a partir desta data.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Custódio
Vieira, 6, cave, esquerda, freguesia de Santa Isabel, concelho e dis-
trito de Lisboa

2 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de auto-
rização, transferir a sua sede social, dentro do mesmo concelho li-
mítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais,
ou qualquer outra forma de representação social para onde e quando
entender conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulto-
ria, certificação de qualidade e formação nas áreas de tecnologia de
informação, controlo e gestão animal, produção e representação de
produtos informáticos, equipamentos e acessórios para uso veteriná-
rio, pecuário, pescas e aquacultura.

CAPÍTULO II

Capital, quotas e prestações suplementares

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dele pertencendo:

a) Uma quota de valor nominal de 2500 euros, à sócia Maria
Paula França de Santana Coutinho de Miranda;

b) Uma quota de valor nominal de 2500 euros, à sócia Maria
Alexandra Serôdio Lobo da Silveira Forjaz.

ARTIGO 5.º

Em caso de futuros aumentos de capital, terão os sócios preferên-
cia na sua subscrição, na proporção das quotas que ao tempo pos-
suírem.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, onerosos ou
gratuitos, conforme deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares, até
ao limite do capital social, proporcionais às respectivas quotas,
mediantes deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

São livres as cessões de quotas entre os sócios, bem como as di-
visões de quotas para efeitos de cessão entre eles.

ARTIGO 9.º

1 � Sempre que um sócio queira ceder a totalidade da sua quota
a estranhos, deverá avisar a sociedade e os sócios por meio de carta
registada com aviso de recepção, indicando o nome do pretenso
cessionário o preço pelo qual pretende fazer a cessão e as condições
de pagamento.

2 � Dentro de 30 dias a contar da data do último aviso de re-
cepção, deverá a assembleia geral reunir para o efeito de ser comu-
nicado ao sócio cedente se a sociedade ou qualquer dos sócios pre-
tende adquirir a quota ou a respectiva parte nas condições indicadas.

3 � O direito de preferência consignado no número anterior é
deferido em primeiro lugar à sociedade, depois ao conjunto de só-
cios não cedentes e, finalmente a qualquer ou quaisquer deles.

4 � Se vários sócio pretenderem exercer o direito de preferência,
será a quota ou a respectiva parte, rateada entre eles, na proporção
das quotas que ao tempo possuírem.

ARTIGO 10.º

1 � É anulável, a pedido da sociedade ou de qualquer sócio, a
cessão feita com preterição das formalidades atrás mencionadas.

2 � É de igual modo anulável a cessão feita em condições dife-
rentes das que hajam sido propostas nos termos do n.º 1 do artigo 9.º
destes estatutos.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio pelo valor
que resultar da situação líquida da sociedade revelada no último
balanço, aprovada em assembleia geral, ainda que por simples maio-
ria, verificando-se algumas das seguintes situações:

a) Acordo do sócio nesse sentido;
b) Inobservância do que nos estatutos se dispõe quanto às cessões

de quotas a estranhos.
c) Quando qualquer quota for objecto de penhora, arrolamento ou

qualquer outro procedimento judicial;
d) Quando qualquer sócio requerer o arrolamento e a imposição

de selos nos haveres sociais ou qualquer outra providência que in-
cida sobre o património social.

e) No caso de declaração de falência ou insolvência de qualquer
sócio;

f) Por interdição de qualquer sócio.
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ARTIGO 12.º

O valor da amortização efectuar-se-á em seis prestações semes-
trais e considera-se feito pelo pagamento ou consignação em depó-
sito da primeira prestação.

CAPÍTULO III
Administração

ARTIGO 13.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelas sócias Maria
Paula França de Santana Coutinho de Miranda e Maria Alexandra
Serôdio Lobo da Silveira Forjaz, sendo necessário, para obrigar a
sociedade, as assinaturas de ambas as sócias.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, à gerên-
cia são atribuídos os mais amplos poderes de gestão dos negócios
sociais, podendo inclusivamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar desistir ou transigir em qualquer acção e
comprometer-se em árbitros;

b) Adquirir bens móveis, vender ou por qualquer forma alienar
ou onerar bens ou direitos móveis;

c) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quaisquer
outras operações de crédito junto de bancos ou outras instituições
nacionais ou estrangeiras.

d) Nomear ou demitir empregados, fixando quadros, atribuições
e vencimentos;

e) Executar ou fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e
as deliberações da assembleia geral.

3 � Os membros da gerência poderão delegar parte ou a totali-
dade dos seus poderes entre si ou em mandatários por eles escolhi-
dos de comum acordo.

ARTIGO 14.º

Não poderão os membros da gerência, sob pena de responsabili-
dade pessoal, obrigar a sociedade em actos estranhos ao objecto
social e, nomeadamente, em fianças, avais, abonações, compromis-
sos de favor, excepto quando expressamente autorizados por deli-
beração dos sócios que representem, pelo menos 75% do capital
social.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 � A convocação das assembleias gerais far-se-á nos termos
legalmente permitidos.

2 � Da convocatória constará sempre o objecto da reunião e res-
pectiva ordem de trabalhos.

3 � Qualquer sócio que represente, pelo menos 45% do capital
social, poderá convocar a assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia geral por
qualquer das formas previstas no n.º 5 do artigo 249.º do Código das
Sociedades Comerciais, bem como por qualquer pessoa mandatada
para o efeito.

CAPÍTULO V
Ano financeiro e distribuição de lucros

ARTIGO 17.º

O ano social corresponde ao ano civil, devendo o balanço geral e
demais elementos ser apresentados à assembleia geral nos prazos le-
galmente estabelecidos.

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectua-
das as deduções impostas por lei, terão a aplicação que a assembleia
geral deliberar e os distribuídos pelos sócios sê-lo-ão na proporção
das respectivas quotas.

CAPÍTULO VI

Disposições diversas

ARTIGO 19.º

1 � As deliberações da assembleia geral, bem como as tomadas
em reunião da gerência, deverão constar de livro de actas.

2 � Sempre que, as actas das reuniões forem exaradas fora do li-
vro próprio, deverão nele ser transcritas integralmente, sendo a trans-
crição certificada como exacta por um gerente da sociedade,
arquivando-se a acta avulsa na sede social.

ARTIGO 20.º

A sociedade só se dissolve nos casos legais e a sua dissolução será
feita por quem for nomeado na assembleia geral e em conformida-
de com o que for determinado.

ARTIGO 21.º

A nulidade de qualquer cláusula que conste ou venha a constar
dos estatutos desta sociedade não invalida as demais, nem o próprio
contrato social.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12310727

ATHENAEUM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7802/981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504245880;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/000211.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 260 000 000$
para 1 495 000 euros e redenominação do mesmo, com alteração do
contrato quanto aos artigos 6.º e 7.º n.os 2 e 3, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 495 000 euros, representado por 299 000 acções, do valor no-
minal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 7.º

2 � A categoria A é constituída pelas acções numeradas de 1 a
182 000 e de 260 001 a 287 300.

3 � A categoria B é constituída pelas acções numeradas de
182 001 a 260 000 e de 287 301 a 299 000.

Ficou depositado na pasta respectiva, o teor actualizado do contrato.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11444061

DANISCO FLEXIBLE NEOCEL � EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 267/521121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500137650; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19 e inscrições
n.os 29 e 30; números e datas das apresentações: 15/000211 e 16 e
16 of./000207.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 15/000211.
Cessação de funções dos gerentes Lars Poppelgaard Nielsen e Jens

Lage Hansen, por demissão, em 19 de Julho de 1999.
Apresentação n.º 16/000207.
Designação para gerente, em 19 de Julho de 1999, de Jens

Gaardsvig, Ponte de S. Grieix, Gong Pontouvre, França.
Apresentação n.º 16, of../000207.
Designação para gerente, em 28 de Janeiro de 2000, de Tue Tyge

Möller, Gl. Strandveeg, 213 A, Espergaerde, Dinamarca.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11369990

ESQUADRA � INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 994/891019; identificação de pessoa colectiva n.º 502233036;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 18 e of./20000214.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 18/20000214.
Cessação das funções dos gerentes Jorge Manuel de Castro San-

ches e Luís Alberto Ferreira Simões Loureiro, por renúncia, em 30 de
Maio de 1995.

Apresentação of./20000214.
Designação de gerentes, em 30 de Maio de 1995:
Pedro Luís da Silva Monteiro, Acácio Bernardo Gouveia Cardoso

e Maria Manuela Gouveia Cardoso.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11444185

DELFINA PAZ & PERALBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3512/921130; identificação de pessoa colectiva n.º 502887451;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20000214.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 500 000$ para
5000 euros e redenominação do mesmo, com alteração do contrato
quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 1875 eu-
ros, da sócia Delfina Paz Gonzalez; outra de 1875 euros, do sócio
Manuel Peralba Suarez; e uma de 1250 euros, do sócio Luís Miguel
Paz Suarez.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, que forem designados em assembleia geral, que também deli-
berará sobre o seu estatuto remuneratório.

a) Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
b) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.

(Que no mais se mantém o dito contrato de sociedade.)

Ficou depositado na pasta respectiva, o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11988703

A. L. � GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 478/830929; identificação de pessoa colectiva
n.º 501311270; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 37/20000204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 37/20000204.
Designação de administrador único e fiscal único, em 31 de Março

de 1999.
Prazo: quadriénio de 1999-2002.
Administrador único: José Carlos Saraiva de Oliveira, resi-

dente na Avenida de António Augusto de Aguiar, 163, 3.º, di-
reito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Navalho, Martins & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Lisboa, na
Avenida do Infante Santo, 32, 3.º, A; suplente � Maria Odete Lo-
bato Navalho, revisor oficial de contas, residente na Travessa de
Cima dos Quartéis, 26-C, rés-do-chão, A, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11358734

EXTERNATO O LAR DA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 236/550114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500552265; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/
20000204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 44/20000204.
Designação de gerente, em 30 de Janeiro de 1997:
Rita Maria Cunha Ávila de Melo Serafim da Costa, residente na

Rua de Arantes e Oliveira, 2, lote 4, 6.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12107905

BIOGREEN � COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8829/20000204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504264486; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/
20000204.

Certifico que a transferência da sua sede social do concelho de
Cascais, para Lisboa, tendo sido alterado parcialmente o contrato
social, quanto aos artigos 1.º n.º 1 e 4.º n.os 1 e 2, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma BIOGREEN �
Comércio de Produtos Recicláveis, L.da, e vai ter a sua sede em Lis-
boa, na Rua de Latino Coelho, 87, sala 29, freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio Jorge Filipe Ro-
drigues Mesquita.

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

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11369523

BOMBIX MORI LARIO � SEDAS DE COMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7797/980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504247832;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20000204.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 29 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11369493

ENELECPOR � ELECTRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8828/20000204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502391501; inscrições nos 9 e 10; números e data das apre-
sentações: 19-20/20000204.

Certifico que a transferência de sede da sociedade do concelho do
Porto para Lisboa, tendo sido alterado parcialmente o pacto quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ENELECPOR � Electricidade e
Instrumentação, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Marechal Go-
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mes da Costa, 27, 3.º esquerdo, na freguesia de Marvila, concelho de
Lisboa.

Mais certifico o seguinte:
Apresentação n.º 20/20000204.
Designação de gerente em 5 de Agosto de 1997:
Joaquim Orlando Jorge Gomes, Lisboa, Rua do Frei Amador

Arraias, 7, 1.º, direito.

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11369469

AERRE � REPRESENTAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1890; identificação de pessoa colectiva n.º 501237950; data da
apresentação: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 12022594

AUTO ABANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 350; identificação de pessoa colectiva n.º 500317941; data
da apresentação: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 12022489

DANTAS & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2465; identificação de pessoa colectiva n.º 501314385; data da
apresentação: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13751000

ACTIVIDADES HOTELEIRAS CAMPO DAS CEBOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 383; identificação de pessoa colectiva n.º 500470243; data
da apresentação: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13751026

DRAIEXPORT � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54560; identificação de pessoa colectiva n.º 500914672;
data: 20001017

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos, de prestações de contas relativas ao exercício de 1998,
1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pal-
ma. 13751069

ESTEVES LOURENÇO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6255; identificação de pessoa colectiva n.º 503738905;
data: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos, de prestações de contas relativas ao exercício de  1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 13724010

ABÍLIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30474; identificação de pessoa colectiva n.º 500515050;
data: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos, de prestações de contas relativas ao exercício de  1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 13724240

A MASCOTE DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30932; identificação de pessoa colectiva n.º 500836744;
data: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos, de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 13724029

ESTEVES LOURENÇO E SOUSA ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62873; identificação de pessoa colectiva n.º 501656430;
data: 20001017.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos, de prestações de contas relativas ao exercício de  1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 13724258

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FUTURECOM (PORTUGAL) � MARKETING,
TELEMARKETING E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9561/991015; identificação de pessoa colectiva n.º 502592672;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 , inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 28 e 29/20000916.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Duarte de Almeida Pinho, por

ter renunciado em 17 de Maio de 2000.
Nomeação de gerentes por deliberação de 17 de Maio de 2000, para

o quadriénio de 2000/2003.
Santiago de Alonso Pariagua
Luis Manuel Palma Figueiredo

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12011487

NOGARÓ � IMOBILIÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9570/991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504705717;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 13 e 14/20000908.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, por ter renunciado em 12 de

Janeiro de 2000
José Maria Graça Gomes Leitão
Nomeação de gerente por deliberação de 16 de Agosto de 2000.
Luis José Castel-Branco de Sommer Martha

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13719769

FEIROCAR � FEIRAS DE CARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9579/991025; identificação de pessoa colectiva
n.º 504602780; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 21/20000616.

Certifico foi registada a alteração do contrato aos artigos 1.º, 4.º
e n.º 1 do 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída a denominação FEIROCAR �
Feira de Carros, L.da, a qual adopta o tipo de sociedade comercial por
quotas.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis,
novos e usados, e demais veículos motorizados e respectivos aces-
sórios, em estabelecimento ou não, por quaisquer métodos, bem
como a organização de feiras e exposições, certames e outros
eventos de natureza semelhante, e a prestação de serviços às
empresas, conexos, acessórios e complementares, gestão de imó-
veis e/ou outras instalações, próprias ou não, prestações de ser-
viço de arrendamentos, locações e ou cedêncais de espaços, seja
a que título for, com vista ao desenvolvimento das actividades
supra referidas e, ainda, comercialização de espaços, imóveis e/ou
outras instalações, próprias ou não, para o desenvolvimento da ac-
tividade publicitária.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está inteiramente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) uma no valor nominal de 4 000 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Pita Góis Ferreira;

b) uma no valor nominal de 1 000 euros, pertencente à sócia
I.P.G. � Investimentos, Participações e Gestão, SGPS, S. A.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12086541

FAÇA DE NOVO � ESTOFOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9610/991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504669427;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20000623.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 19 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12087890

ING RPFI PORTO INVESTIMENT, GESTÃO E PROMOÇÃO
DE CENTROS COMERCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9608/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504658859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 17 e 19/20000908.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções de todos os gerentes, por terem renunciado

em 6 de Março de 2000.
Herman Christiaan Van Den Berg, Jacobus Cornelius Maria

Antonius Gillis, José António Martin-Borregón.
Nomeação de gerentes por deliberação de 15 de Março de 2000.
Jan Doet Doets,
António Paulo Sequeira da silva,
Manuel João Appleton Temudo Barata.
Foi ainda registada a alteração do contrato ao artigo 4.º , o qual

passa ater a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � Dependem de prévia deliberação da assembleia geral todas
as decisões sobre as seguintes matérias:

a) Compra, venda, transferência, oneração, aquisição, arrendamen-
to ou qualquer outro tipo de disposição sobre os bens imóveis da
sociedade.

b) Compra, venda, transferência, oneração, aquisição ou subscri-
ção de quaisquer participações sociais que representem mais de 50%
do capital social de quaisquer sociedades que sejam proprietárias de
quaisquer bens imóveis.

c) Exigência aos sócios de prestações suplementares de capital,
uma ou mais vezes, até ao limite de 50 vezes o capital social.

2 � A celebração de contratos de suprimento não depende de
prévia deliberação dos sócios.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13723561

GUIDOTTI � FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9645/991119; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/991119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Guidotti � Farma-
cêutica, L.da.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na avenida Infante
Santo, 56-D , freguesia dos Prazeres.

2 � A assembleia geral poderá, por maioria de votos, transfe-
rir, abrir ou encerrar sucursais, agência, delegações ou qualquer
outra forma de representação social onde e quando entender con-
veniente.
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ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade consiste na indústria e comércio de
produtos farmacêuticos, e afins. acessoriamente, poderá a sociedade
prestar serviços na área administrativa e promocional a entidades ou
sociedades com objecto idêntico ou relacionado com o seu.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente, e igualmente participar em agrupamentos
complementares de empresas, consórcios, e quaisquer outros tipos de
associação.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º

O capital social é de 1 002 410$ (5 000 euros), integralmente reali-
zado em dinheiro, dividido em 2 quotas: uma quota no valor nomi-
nal de 981 410$ (4895,20 euros), pertencente à sócia A. Menarini
Participations Internationales, S.A; e outra no valor nominal
de  21 000$ (140,15 euros ), pertencente à sócia Menarini
Bnelux S.A/N.V.

ARTIGO 7.º

A cessão ou divisão de quotas é livre entre os sócios ou socieda-
des controladas pelo sócio que faz a cessão. No que se refere à ces-
são a terceiros, é necessário o consentimento da sociedade a prestar
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois ou mais
gerentes, sendo necessária a assinatura de dois gerentes para obri-
gar a sociedade.

2 � É vedado aos gerentes o uso da denominação social em ac-
tos e documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor,
fianças, abonações e outros semelhantes.

3 � Nos termos da lei poderá a gerência constituir procuradores
e mandatários da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade será representada em todos os assuntos, incluindo os
de natureza judicial, pelos gerentes, ou por procuradores bastantes.

ARTIGO 10.º

Será realizada anualmente uma assembleia geral de acordo com a
lei, cuja convocação será feita nos termos do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 11.º

Caberá exclusivamente à assembleia geral a deliberação sobre os
seguintes actos ou contratos:

a) compra e venda de bens imóveis;
b) aquisição de participações sociais em quaisquer sociedades,

com sede em Portugal ou no estrangeiro;
c) licenciamento activo e passivo de produtos;
d) concessão de garantias;
e) outros que excedam a administração ordinária.

ARTIGO 12.º

Os lucros da sociedade, deduzida a reserva legal, serão distribuí-
dos de acordo com resolução da assembleia geral, a qual poderá
deliberar a não distribuição de lucros.

ARTIGO 13.º

Todas as despesas com a constituição da assembleia geral, desig-
nadamente as da correspondente escritura, registos e despesas ine-
rentes, são da responsabilidade da sociedade

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 08731322

FERNANDO & OTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9670/991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504706217;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20000530.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua Pedro José Pezerat, 235, 8.º B, fre-

guesia de Marvila, Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12632449

GARANTIA E RAZÕES ÚNICAS PARA ORIENTAÇÃO
DE ESCOLHA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9703/991210; identificação de pessoa colectiva n.º 504767089;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 7 e 9/20000724.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente Stephane
Someon Camile Lisse, por ter renunciado em 10 de Maio de 2000 e regis-
tada a alteração do contrato quanto aos n.os  1 e 3 do artigo 6.º, o qual passa
ater a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado, será exercida por um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral

3 � Para obrigar validamente a sociedade, é suficiente a interven-
ção de um gerente.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13763318

KIT � CASA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
DE CASAS MODULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9722/991215; identificação de pessoa colectiva n.º 503499307;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/20000405.

Certifico que foi registada a transformação em sociedade por quotas
unipessoal e a alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Kit-Casa-Construções e Co-
mércio de Casas Modulares, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em
Lisboa, na Rua da Quintinha, 19-B, freguesia das Mercês, conce-
lho de Lisboa.

4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário e nos de-
mais bens e valores que constituem o activo da sociedade é de
10 000 000$, correspondente a 49 879,79 euros, e corresponde à uma
quota de igual valor nominal, pertencente à sócia Arch Systems
Services International, Limited

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12964018

 JOAQUIM ALVES COMPANHIA (IRMÃO), L.DA,
(EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11157/9260331; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500151091; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 12/
20000530.

Certifico que foi registada a dissolução por deliberação de 12 de
Maio de 2000.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12632708

JOAQUIM ALVES COMPANHIA (IRMÃO), L.DA,
(EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1157/9260331; identificação de pessoa colectiva
n.º 500151091; inscrição n.º 17/20000608.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12090360

JOSÉ BARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11171/260410; identificação de pessoa colectiva n.º 500155089;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/20000324.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cisão/Fusão, aumento de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Modalidade: Destaque de 5 patrimónios autónomos da sociedade

cindida Mário Silva & Silva, L.da, para os fundir em cada uma das
sociedades incorporantes, Sapataria Godiva L.da ; M.F.S. � Indús-
tria e Comercialização de Calçado L.da ; José Barreiros L.da ; Mário
da Silva & Freitas, L.da ; e Sapataria São Jorge, L.da.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas com o valor nominal de 5 000 000$ cada uma pertencendo
uma quota ao sócio Mário Silva e outra à sócia Maria Fernanda
Freitas da Silva.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 10604715

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13514/321213; identificação de pessoa colectiva
n.º 500128715; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/20000727.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Praça de Alvalade, 15, 2.º, freguesia

de S. João de Brito.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12995142

HOTÉIS TIVOLI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14289/350813; identificação de pessoa colectiva n.º 500135380;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30; averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 24 e inscrição n.º 31; números e data das apresentações: 6 e
7/20000828.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador, por ter renunciado em

19 de Junho de 2000.
Mário de Sousa Dias Fernandez.
Cessação de funções do administrador Luis Manuel Machado

Rodrigues, por ter renunciado em 19 de Junho de 2000.
Nomeação de administradores, até final do mandato, por delibe-

ração de 3 de Junho de 2000.
Eduardo Guedes de Queiroz de Mendia,
Nuno Espirito Santo Leite de Faria;

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12543012

HOTÉIS TIVOLI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14289/350803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135380; inscrição n.º 28 e 29/20000824.

Certifico foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas simples e consolidadas do ano de
1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13689886

INFANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15465/390510; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139431; inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 13/20000605.

Certifico que foi registada a transformação em sociedade por quo-
tas unipessoal, cujo contrato passa ater a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Infante Sapataria, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.

O seu objecto é o comércio da exploração de sapataria e chape-
laria.

ARTIGO 3.º

A sede social é em Lisboa e o seu estabelecimento na Rua Au-
gusta, 201

ARTIGO 4.º

A sua duração é por tempo indeterminado e o seu começo conta-se
de hoje.

ARTIGO 5.º

O capital é de 5 001 000$ e corresponde à soma de duas quotas,
uma de valor nominal de 3 334 375$, e outra com o valor nominal
de 1 665 625$, ambas pertencendo à sociedade Mário Silva & Silva,
SGPS, S. A.

ARTIGO 6.º

A gerência será exercida activa e passivamente por qualquer dos
sócios, todos os quais ficam nomeados gerentes com dispensa de
caução e sem retribuição especial.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço anual, depois de
deduzida a percentagem para o fundo de reserva, enquanto este não
esteja realizado, ou sempre que seja preciso reintegra-lo, serão divi-
didos pelos sócios na proporção das suas quotas e distribuídos segundo
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a aprovação do balanço, isto sem prejuízo de qualquer outra delibera-
ção tomada pelos sócios.

§ único Para todos os efeitos fica expressamente declarado desde
já que nenhum dos sócios poderá levantar da caixa social os lucros
que venham a ser atribuídos antes da completa liquidação ou aquisi-
ção da quota social.

ARTIGO 8.º

A gerência e a administração da sociedade ficam a cargo de am-
bos os sócios, desde já designados gerentes, bastando a assinatura
de um deles para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 9.º

É expressamente proibido aos gerentes ouso da firma em do-
cumentos estranhos aos negócios da sociedade, como sejam letras de
favor, fianças, ou responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 10.º

A cessão de quotas a favor de sócios é livre, mas a cessão a favor
de qualquer outra pessoa ou entidade depende do consentimento da
sociedade à qual desde já fica assegurado o direito de preferência.

ARTIGO 11.º

O sócio que pretenda ceder a sua quota a quem não seja sócio,
comunicará ao gerente por escrito, dando-lhe a conhecer o nome
adquirente e o preço que lhe é atribuído. O gerente dentro de três
dias convocará a reunião dos sócios e estes resolverão se a socie-
dade consente ou não a cessão e se deve ou não usar o direito de
preferência. Não usando a sociedade o direito de preferência este
caberá a qualquer sócio e no caso de haver mais de um interessado,
será a quota dividida em partes iguais entre os que assim desejarem.

ARTIGO 12.º

As deliberações da sociedade serão tomadas em reunião dos só-
cios, por maioria de votos de todo o capital.

ARTIGO 13.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios, mas apenas pelos demais casos expressos na lei.

ARTIGO 14.º

Poderão ser exigidas prestações complementares de capital até ao
montante de 30 vezes o capital social, desde que a respectiva deli-
beração obtenha pelo menos três quartas partes dos votos correspon-
dentes ao capital social da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13764071

GARAGEM CASTILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16199/410924; identificação de pessoa colectiva
n.º 501165037; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 19 e 20/20000906.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente José
das Neves Martins, por ter enunciado em 24 de Fevereiro de 2000 e
registada a alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e §1.º do
artigo 6.º, os quis passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 1 200 000$ , divi-
dido por 3 quotas de 400 000$ cada, uma do sócio João Paulo da
Silva Martins e duas do sócio Aníbal Rodrigues Nunes Martins.

ARTIGO 6.º

§1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada é suficien-
te a intervenção de um gerente.

Gerente designado: João Paulo da Silva Martins.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13753029

GAEIRAS & QUENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16082/410621; identificação de pessoa colectiva n.º 500726302;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 23 e 24/20000526.

Certifico que foi averbada a cessação de funções dos gerentes Luis
Filipe de Aboim Quental e António José Duarte Tomás, por terem
renunciado em 10 de Março de 2000 e registada a alteração do con-
trato quanto aos artigos 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
12 500 000$ e corresponde à soma  das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 9 250 000$ pertencente ao sócio José João Pires Morais;
e, uma quota de 1 500 000$, duas quotas iguais de 750 000$, cada
uma quota de 250 000$, todas pertencentes ao sócio Alberto Antu-
nes Bruno.

ARTIGO 3.º

A gerência e a administração dos negócios sociais ficam a cargo
do sócio José João Pires Morais, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
bastando a sua assinatura para obrigar validamente  a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Ao gerente fica expressamente proibido obrigar a socie-
dade em actos e contratos alheios aos negócios sociais, tais como
fianças, abonações , letras de favor ou outros semelhantes.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12632112

LUBRITEX � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE COMPRAS EM GRUPO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16273/411217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500169403; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20000426.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para o Campo Grande, 28, 5.º piso, letra C.

Freguesia de Campo Grande, Lisboa.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12984400

LUBRITEX � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE COMPRAS EM GRUPO S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16273/411217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500169403; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 20 e 21/20000516.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Lídia Noémia Pinto, por ter fale-

cido em 12 de Março de 1999.
Nomeação do conselho de administração e fiscal por deliberação

de 10 de Abril de 2000, para o triénio 2000/2002.
Conselho de administração:
Presidente: Jaime Pinto Lacerda
Vice-Presidente: João Alberto Vital Teixeira da Silva.

Vogais: Joaquim Lourenço Marques
José Armando Teixeira Lamego
Vasco Miguel Barreiros Mota Folque de Gouveia.
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Conselho fiscal:
Presidente: Nuno Manuel Correia de Brito
Rui Manuel de Carvalho Corrêa de Oliveira
Amável Calhau, Justino Romão, Ribeiro da Cunha & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Suplente: Vitor Manuel Rodrigues de Oliveira, Revisores Oficiais

de Contas

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12293067

LUIZ L. LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17536/440713 identificação de pessoa colectiva n.º 500170266;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 17 e 18/20000728.

Certifico foi averbada a cessação de funções do gerente Nuno José
Borges de Saldanha, por ter renunciado em 24 de Setembro de
1999 e registada a alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e
4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luiz L. Leal, L.da, e tem a sua sede
na Rua D. Pedro V, 85, freguesia de Santa Catarina, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 700 000$, e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 600 000$,
pertencente ao sócio Duarte Manuel Pires de Lima de Castilho, e
outra do valor nominal de 100 000$, pertencente à sócia Maria da
Graça de Mendonça Pereira Coutinho de Castilho.

§ único � (mantém-se).

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade compete aos geren-
tes, a nomear em assembleia geral, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme aí for deliberado, ficando, porém,
desde já, nomeado gerente, o sócio Duarte Manuel Pires de Lima de
Castilho.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e ou contratos e
para a sua representação em juízo ou fora dele, activa ou passiva-
mente, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

§ único � (mantém-se).

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12287881

J. MENDES COELHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18475/411217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145857; inscrição n.º 28/20000615.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12513989

J. MENDES COELHO,S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18475/460128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145857; inscrição n.º 29; número e data da apresenta-
ção: 16/20000726.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal por deliberação

de 12 de Abril de 2000., para o quadriénio de 2000/2003
Conselho de administração:
Presidente: Joaquim Manuel Lopes Martins Pereira,
Vogais: 
Albertino Madeira Henriques,
Joaquim Eduardo da Mota Veiga Carvalho,
Ana Maria Lopes Martins Pereira Cordovil,
Marco Joaquim Duro de Almeida Dias,
Conselho fiscal:
Presidente: António Jorge de Almeida Alves,
Vogal: Laurinda Gasalho da Silva Salgado,
Vogal: Ana Maria Mendes, Revisores Oficiais de Contas,
Suplente: Fernando Alçada, Revisores Oficiais de Contas

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12287350

J. MENDES COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18475/460128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145857; inscrição n.º 27; número e data da apresenta-
ção: 15/20000406.

Certifico que foi registada a transformação em sociedade anóni-
ma, cujo contrato passa ater a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se J. Mendes Coelho, S. A. e tem a sua
sede em Lisboa na Rua Gomes Freire, 7, 1.º esquerdo, freguesia da
Penha

2 � O conselho de administração fica autorizado o deslocar a
sede desta, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como a criar sucursais, agências, delegações e outras formas
legais de representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social a compra e venda de
automóveis e acessórios, oficina de reparação de automóveis, esta-
ção de serviço.

2 � A sociedade através de simples deliberação do seu conselho
de administração, pode adquirir ou alienar participações sociais no
capital social de outras sociedades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
96 000 000$, representado por 96 000 acções, no valor nominal de
1.000$ cada.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, por
simples deliberação do seu conselho de administração, até ao mon-
tante de 500 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas e reciprocamente
convertiveis, a pedido dos seus titulares.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções.

ARTIGO 5.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Nas assembleias gerais os accionistas podem, nos termos

legais, fazer-se representar por outros accionistas que possam exer-
cer o seu direito de voto ou pelos administradores da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legais.

ARTIGO 7.º

A gestão será exercida por um conselho de administração, com-
posto por 3 ou 5 membros, que, entre si, escolherão o presidente, o
qual terá voto de qualidade.
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ARTIGO 8.º

Os administradores serão ou não remunerados. Conforme o que for
deliberado em assembleia geral, podendo a assembleia geral dispensá-los
de prestarem caução.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos.
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois dos outros administradores;
c) Pela assinatura conjunta de dois madatários da sociedade, nos

termos das respectivas procurações;
d) Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-

quer administrador.
§ único. Os actos de aquisição, alienação e oneração de bens imó-

veis são da competência do conselho de administração, que deverá
pedir um parecer prévio da caracter consultivo ao conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente de
3 em 3 meses e sempre que convocado pelo seu presidente ou por
dois administradores.

2 � Nas reuniões do conselho de administração qualquer admi-
nistrador poderá fazer-se representar por outro ou votar por corres-
pondência

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos e um suplente.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

A duração do mandato dos membros dos órgãos sociais é de qua-
tro anos, renováveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar acções, mesmo que
implique a redução social, quando outras hajam sido penhoradas ou
por qualquer modo validamente apreendidas ou ainda nos casos de
falência de qualquer accionista ou de dissolução conjugal de qual-
quer accionista, bem como nos casos em que se verifique infracções
das partes nos estatutos ou as deliberações das assembleias gerais que
tenham sido tomadas por unanimidade de votos correspondentes à
totalidade do capital social.

2 � É também admitida a amortização de acções por acordo com
o respectivo accionista.

3 � O valor de reembolso no casos de amortização de acções,
com ou sem redução de capital, será o que resultar do ultimo ba-
lanço aprovado.

4 � O reembolso de acções amortizadas poderá ser pago em
4 prestações trimestrais e sensivelmente iguais.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12964433

NOVARTIS CONSUMER HEALTH � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18336/451106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500268215; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 28; números e data das apresentações: 27 e 28/20000419.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Florentino Martinez Nafria, por

ter renunciado em 25 de Fevereiro de 2000.
Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Fevereiro de 2000.
Michel Gardet.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12529010

JOSÉ ALVAREZ & FILHOS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18832/460717; identificação de pessoa colectiva n.º 500988447;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 11/20000825.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Irene Alvarez Marques da Costa,

por renúncia aceite em 28 de Julho de 2000.
Nomeação de gerente por deliberação de 28 de Julho de 2000.
José António Sequeira Alvarez.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12545961

JACINTO, SIMÕES & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20523/490204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147698; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 10/20000426.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Março de 2000.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12984418

INTERHOTEL � SOCIEDADE INTERNACIONAL DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 197/700515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140448; inscrição n.º 21/20000615.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12513130

LISBOA EDITORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18696/460513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501657703; inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 52/20000721.

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

Foi ainda registado o seguinte:
Nomeação de administrador e fiscal único, por deliberação de

22 de Maio de 2000, para o biénio de 2000/2001.
Administrador único: Duarte Manuel Maciel da Costa Parente,
Fiscal único: Carlos Teixeira e Noé, Gomes, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas; e
Suplente: Paula Saraiva e Manuel Pereira, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas,

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12075574

LINDE SOGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18801/460730; identificação de pessoa colectiva n.º 500266344;
inscrição n.º 22/20000608.
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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.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 13750020

LINDE SOGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18801/460703; identificação de pessoa colectiva
n.º 500266344; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 19/20000808.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 32 723 300$,
a redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5 650 000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma quota no valor nominal de 3 531 250 euros pertencente à
sócia Linde Technische Gase Gmbh;

Uma quota no valor nominal de 2 118 750 euros, pertencente à
sócia Linde Heimox Verwalungsgesellschaft mbh.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12079162

INFOACTIVOS � FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9674/991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504685392;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20000525.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, tendo sido eli-
minado o artigo 9.º, e renumerados os artigos 10.º, 11.º e 12.º, que
passaram a ser respectivamente o 9.º, 10.º e 11.º, e alterados os n.ºs

1 e 2 do artigo 6.º, a qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral e a gerência.
2 � Os membros da assembleia geral e da gerência são designa-

dos pelos prazos máximos que a lei permitir, os quais coincidirão
com os exercícios sociais.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12603155

JÚLIO DE AMORIM, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17207/431227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500160724; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/
20000609.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação judicial como gerentes em 4 de Dezembro de 1996 de

Afonso Henriques de Alcântara Martins.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13765655

JORGE FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18144/450706; identificação de pessoa colectiva
n.º 500472904; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/
20000915.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 40 000 000$,
e a alteração do contrato quanto ao artigo 1.º e 3.º, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Fernandes, L.da, e tem a sua sede
em Lisboa, na Rua Cruz dos Poiais, 103, freguesia das Mercês.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a mudar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrituração, é de 50 000 000$, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 25 000 000$, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13752073

HUSA � HOTÉIS UNIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19155/461228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135606; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 2/
20000907.

Certifico que foi registado o reforço capital em 170 000 000$, e
a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 5.º, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 000$,
dividido e representado por 300 000 acções do valor nominal de
1000$, cada uma.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13719173

HUSA � HOTÉIS UNIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19155/461228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135606; inscrição n.º 15/20000615.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13753371

HORÁCIO, MARTINS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22317/530105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500605882; inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 33/20000914.
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Certifico que foi registado o reforço de capital em 2 809 640$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros e corresponde à soma de 3 quo-
tas, uma do valor nominal de 10 000 euros pertencente ao sócio
Joaquim Manuel Esteves Lourenço, uma do valor nominal de
5 000 euros pertencente ao sócio Celso da Silva Neves e uma do
valor nominal de 5000 euros pertencente ao sócio Horácio Esteves.

ARTIGO 5.º

São designados gerentes os sócios Celso da Silva Neves e Horá-
cio Esteves.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12596205

JAIME & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24057/560831; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147825; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/
20000906.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 1 400 000$, e
a alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e 5.º, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 000$, e cor-
responde à soma das quotas dos sócios, uma do valor nominal de
1 000 000$$, do sócio Américo António Malheiro, uma do valor
nominal de 500 000$, do sócio Carlos Alberto de Castro Amorim e
uma do valor nominal de 500 000$, do sócio Constantino Castro de
Sousa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos actuais sócios,
Américo António Malheiro, Carlos Alberto de Castro Amorim e
Constantino Castro de Sousa, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de
dois gerentes.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13718576

IMPÉRIO ADESLAS � COMPANHIA
DE SEGUROS DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9370/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504530178;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 55 e 56/20000208.

Certifico que averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções de administrador José Luis Galvão Mexia de

Almeida Fernandes, por ter renunciado em 1 de Outubro de 1999.
Nomeação de um administrador, por cooptação em 21 de Outu-

bro de 1999.
Maria Inês Rosa Dias Murteira Bleck.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12993395

IMPÉRIO ADESLAS � COMPANHIA DE SEGUROS
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9370/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504530178;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n. 13; e inscrição
n.º 2; e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 11 e15/20000510.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos vogais do conselho de administração

Pedro Maria Razquin Illarramendi e António Burgueno Carbonell
e da secretária suplente da sociedade Maria Salomé Farinha Leitão
Dias Branco, por terem renunciado, respectivamente em 30 de Março
de 2000, 25 de Abril de 2000 e 29 de Abril de 2000.

Nomeação de administradores, por cooptação em 27 de Abril de
2000.

António Miguel de Brito da Silva Martins,
Inácio António da Ponte Metello de Almeida e Brito.
Cessação de funções da administradora Maria Inês Rosa Dias

Murteira Bleck, por ter renunciado em 3 de Março de 2000.
Nomeação de administrador, por cooptação em 5 de Maio de

2000 e do secretário suplente da sociedade.
Administrador: José Manuel Alvarez Quintero.
Secretário suplente da sociedade:
Rute Isabel Dias Salgueiro;

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12848247

IMPÉRIO ADESLAS � COMPANHIA
DE SEGUROS DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9370/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504530178;
inscrição n.º 3/20000419.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12848212

INIT � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9431/990811; identificação de pessoa colectiva n.º 503849375;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20000726.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal por de-

liberação de 16 de Dezembro de 1999., para o quadriénio de 2000/2003.
Conselho de administração:
Presidente : António Marques Varela,
Vogal: Rita Moura Varela,
Vogal: António Manuel Marques Varela.
Conselho fiscal:
Presidente: Caiano Pereira, António e José Reimão, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas.
Vogal: Inácio Dias da Costa Rego.
Vogal: Manuel Garrido Lopes Pereira.
Suplente: J. Bastos e Companhia Sousa Gois, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12287490

NEUROPLE � NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9465/990903; identificação de pessoa colectiva n.º 503530780;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20000504.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 29 de Janeiro de 2000,

Pedro Simões Rosado.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12985309

HUGIN � EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9467/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 503515906;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20000829.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 7 600 000$, e
a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma HUGIN �
Editores, L.da, e tem a sua sede na Rua Ilha de São Tomé, 12,
rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa, freguesia dos Anjos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 8 000 000$, e corresponde
à soma das seguintes quotas; uma de 240 000$ e outra de
3 720 000$, ambas do sócio Julio Prata da Purificação Sequeira; uma
de 80 000$ e outra de 3 880 000$, abas do sócio José Manuel Paiva
Ferreira, e uma de 8 000$ da sócia Maria de Fátima da Costa Ber-
nardo.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13723928

GERLÂNDIA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9468/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504509420;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 14 e 15/20000810.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Francisco dos Santos

Pragal Colaço, por ter renunciado em 23 de Junho de 2000.
Nomeação de gerente por deliberação de 30 de Junho de 2000.
Filomena Isabel da Conceição Nunes.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12079260

GERLÂNDIA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9468/990906; identificação de pessoa colectiva
n.º 504509420; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 14/20000821.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e suplente por deliberação de 16 de

Agosto de 2000.
Secretário: João Canto e Castro
Suplente: Ana Cristina Dias Chambel Matias,

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13722964

LUSOPERMUTA � NEGÓCIOS E PERMUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9480/990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504599208;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20000530.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para o edifício Jean Monnet, Rua Júlio Cé-

sar Machado, 1-A, freguesia do Coração de Jesus.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12632694

ILÍDIOS � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9497/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 503068098;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20000614.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 502 410$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma ILÍDIOS � Joalheiros, L.da, com sede
na Avenida da Igreja, 9-E, freguesia de São João de Brito, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da sociedade é de 5 000 euros (1 002 410$) e corresponde à
soma de duas quotas, do valor nominal de 2 500 euros (501 205$),
uma a cada um dos sócios José Ilídio Barreiros e Maria Ernestina
Gonçalves Martins.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12086045

LUCIFREI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9508/990924; identificação de pessoa colectiva
n.º 504580132; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 11/20000417.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CL2F � Sociedade Imobiliária L.da,

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12528269

LOCUS VITAE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9522/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504613456;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20000531.
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Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua Bacelar e Silva, 1, rés-do-chão,

freguesia de S. João de Deus.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12609005

G. E. G. M. I � GABINETE ENGENHARIA, GESTÃO,
MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9524/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504483358;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20000725.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 4 de Julho de 2000.
Carlos Ventura Amaral,

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13702505

INTERACÇÃO � FORMAÇÃO E CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9525/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504624814;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20000719.

Certifico que foi averbado seguinte:
Deslocação da sede para a Rua Mário Eloy, 5, piso zero, letra C,

freguesia do Lumiar.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12286729

GASPAR & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22037/520517; identificação de pessoa colectiva
n.º 500833290; inscrição n.º 5/20000601.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13676334

GASPAR & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22037/520517; identificação de pessoa colectiva n.º
500833290; inscrição n.º 4/991101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 11311029

GRÁFICA UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22802/540208; identificação de pessoa colectiva

n.º 500130027; inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 17/20000411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação da gerente Maria de Lurdes Rodrigues Dias Marques

Viegas, por deliberação de 15 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12965600

JOSÉ G. CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23187/541203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500851468; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20000619.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 1 500 000$, e
a alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, o quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 1 900 000$ e corresponde
á soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 360 000$ e outra no valor nominal de
1 350 000$, tituladas em nome do sócio João Gonçalves;

Uma do valor nominal de 40 000$ e outra do valor nominal de
150 000$, tituladas em nome da sócia Maria Manuela Rosa Faria
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante de
seis vezes o capital social.

O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12086770

FARMOQUIMICA BALDACCI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23478/550704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500109842; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 6/
20000620.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2000/

2002, por deliberação de 23 de Março de 2000.
Presidente: Massimo Baldacci,
Vice-Presidente: António Cândido Bentes da Silva,
Fernando de São José Reis Pinto Pereira.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12087041

L. PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 213679/560103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500844020; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 5/20000802.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente Bal-
tazar Passos Vaz, por ter  renunciado em 19 de Julho de 2000 e
registada a alteração do contrato ao artigo 5.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade fica a cargo do sócio
Arlindo Rodrigues Carvalheda e será ou não remunerada consoante
o que vier a ser deliberado em assembleia geral.
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O texto completo e actualizado o contrato ficou depositado na
pasta respectiva

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 13689355

HOTÉIS TIVOLI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14289/350813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135380; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 9 e 10/20000303.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador João Carlos Tovar Jalles,

em 29 de Outubro de 1999, e dos administradores João Manuel
Saturnino Moniz da Maia e Bernardo Ernesto Simões Moniz da
Maia, por renúncia em 20 de Janeiro de 2000.

Nomeação de três membros do conselho de administração , por
deliberação de 20 de Janeiro de 2000, até final do mandato em cur-
so, 1998/2000.

1 � Presidente: João Manuel Ribeiro da Fonseca Calixto,
2 � Vogal: Maria Teresa Capão Santos,
3 � Vogal: António Burnay Pinto Carvalho Daün e Lorena

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 11436875

NETAL � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1671/900619; identificação de pessoa colectiva n.º 502367334;
inscrição n.º 10/20000925.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13753959

GARAGE RIBEIRA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13817/551202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500123985; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4 e 5/20000919.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 15 de Agosto de 1999
João Miguel Alpalhão Silva, solteiro, avenida Miguel Torga, 29,

9.º-B, Lisboa.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Matias Rodrigues

Cabral, por ter sido destituído em 29 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12597309

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SETPARK � ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES
TEMÁTICOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9930/991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504609599;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/991221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de SETPARK � Administração
de Parques Temáticos e Turismo L.da tem a sua sede em Lisboa, na

avenida Duque D�Avila, 26, 3.º esquerdo, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a concepção, desenvolvimento e ad-
ministração de parques temáticos e outras zonas de lazer e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade pode participar noutras sociedades constituídas
ou a constituir, com o objecto igual ou diferente do seu e associar-se
a quaisquer agrupamentos complementares de empresas.

2 � A sociedade pode livremente adquirir aos próprios sócios,
incluindo fundadores, bens imóveis e participações financeiras em
quaisquer sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja
o objecto destas sociedades.

3 � A sociedade pode também gerir carteiras de títulos a ela
pertencentes.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5 100 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em numerário e corresponde à soma de cinco quotas, sendo
uma do valor nominal de 1530 euros, pertencentes à sócia Meribérica
� Liber-Editores, L.da, outra do valor nominal de 1020 euros, perten-
cente ao sócio Telmo Gil Protásio de Freitas e Santiago, outra do
valor nominal de 842 euros, pertencente à sócia Palm Lands
Investments Limited, outra de valor nominal de 866 euros, perten-
cente à sócia Iliria Investments Limited e outra do valor nominal de
842, pertencente à sócia Refi- Dados Fiscais, Económicos e
Financeiros, L.da.

ARTIGO 5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

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

ARTIGO 6.º

Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão
de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, à sociedade, e em segundo, aos sócios
não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam ti-
tulares.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade goza da faculdade de amortizar qualquer quota
sempre que:

a) O titular da quota morra e não lhe sucedam herdeiros legiti-
mários;

b) O titular da quota seja interdito ou declarada juridicamente a
sua ausência e a sua representação legal não seja judicialmente atri-
buída ao cônjuge ou a um descendente ou a um ascendente;

c) O titular da quota for declarado falido ou insolvente;
d) A quota seja adjudicada ao ex-cônjuge do sócio em consequên-

cia de partilha por motivo de divórcio;
e) a quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer outra for-

ma de apreensão forçada, judicial ou extra-judicial e o titular da
quota não consiga desonerá-la nos 30 dias seguintes à data em que
tiver sido efectuado o registo de algum daqueles procedimentos.

f) O titular da quota mova um processo contra a sociedade e de-
caia no pedido;

g) O titular da quota seja destituído com justa causa da gerência
e proposta contra ele acção para efectivação da sua responsabilida-
de  civil para com a sociedade, sendo ele condenado com trânsito
em julgado;

h) O sócio esteja vinculado à sociedade por contrato individual
de trabalho e este cesse, ficando, no entanto, nos casos de despedi-
mento por iniciativa da sociedade, suspenso do exercício dessa fa-
culdade de amortização até à sentença com trânsito em julgado ou
até ao decurso do prazo dentro do qual o sócio pode requerer a
anulação do despedimento;

i) Se verifique a dissolução do titular da quota, sendo pessoa co-
lectiva;

j) A quota seja cedida com infracção do disposto no artigo sexto
e os sócios não hajam exercido o direito de preferência na aquisi-
ção da quota;
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l) Em caso de violação do disposto no artigo oitavo; ou
m) Haja acordo entre a sociedade e o titular da quota.
2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral expressamente convocada para o efeito, a qual terá lugar
obrigatoriamente no prazo máximo de 90 dias a contar da data em
que a sociedade teve conhecimento do facto que a determina.

3 � Excluída a hipótese da alínea m) do n.º 1, a deliberação da
amortização será tomada sem o voto do sócio titular da quota a
amortizar e só será eficaz em relação ao mesmo a partir do momen-
to em que ele tiver sido informado por carta registada com aviso de
recepção expedida para a morada que conste na sociedade onde ele
mantém a sua  residência, sendo, no entanto, dispensado de tal for-
malismo se achar presente na reunião da assembleia geral que tenha
deliberado sobre a  matéria.

4 � A contrapartida da amortização ocorrida sob as situações
referidas na alínea h), mas nesta situação unicamente restringido ao
despedimento por iniciativa da sociedade fundamentada com justa
causa, e nas alíneas j) e l), todas do n.º 1 deste artigo, será igual ao
valor nominal da quota e das situações referidas nas alíneas a), b), c),
d), e), f) g) e i) do mesmo número reger-se-á pelo disposto no ar-
tigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais e os pagamentos
consider-se-ão efectuados mediante o depósito das prestações em
nome do ex-sócio na dependência ou agência da Caixa Geral de
Depósitos que se situar mais perto da sede social.

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

6 � A amortização de qualquer quota não inibe a sociedade de
exigir a indemnização dos prejuízos que o respectivo titular lhe
houver causado pelo facto ou factos que a determinaram, os quais
serão ressarcidos nos termos gerais do direito.

ARTIGO 8.º

Os sócios não poderão, sem consentimento da sociedade, consti-
tuir usufruto, penhor ou por qualquer forma onerar as suas quotas.

ARTIGO 9.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com dispensa de caução, pertence a um
ou mais gerentes eleitos em assembleia geral, podendo ser escolhi-
dos gerentes de entre pessoas estranhas à sociedade.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados conforme for delibe-
rado pela assembleia geral, a quem compete fixar as remunerações.

3 � É, desde já, conferido à sócia Meribèrica-Liber-Editores, L.da.
enquanto detiver, pelo menos, 25% do capital social, o direito es-
pecial de designar, para eleição pela assembleia geral, um gerente
social, o qual se manterá em exercício de funções desde que conti-
nue a merecer a confiança da sócia designante, e a quebra de con-
fiança deverá ser manifestada em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pelas assi-
naturas, em conjunto, de três dos seus gerentes ou de dois dos seus
gerentes e de um procurador designado pela assembleia geral, mas
uma das assinaturas será obrigatoriamente do sócio- gerente Telmo
Gil Protásio de Freitas e Santiago.

5 � O expediente, entendido como tal a correspondência, os re-
cibos apostos em cheques ou vales de correio entregues em e insti-
tuições bancárias para crédito, o endosso de letras para o efeito de
desconto e os recibos de crédito de que a sociedade seja titular,
poderá ser assinado por um só gerente,

6 � A sociedade, através da intervenção da gerência social, po-
derá constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

7 � Fica proibido aos gerentes e aos procuradores ou mandatá-
rios obrigar a sociedade em fianças, letras de favor, avais, abona-
ções e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos
aos negócios sociais.

8 � A destituição de qualquer gerente carece do voto de confor-
midade de 80% do capital social.

ARTIGO 10.º

1 � Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio ou sendo judicialmente declarada a sua ausência, deve-
rão os herdeiros, meeiro, tutor, curador, ou quem em seu lugar deve
reger o respectivo património, identificar-se perante a sociedade,
fazendo prova autêntica da sua qualidade, e, sendo mais um, esco-
lher de entre si uma pessoa singular que a todos represente.

2 �O prazo para ser dado cumprimento ao número anterior é de
3 meses, contados do falecimento e do trânsito em julgado da deci-
são final do processo, sendo caso disso, e, findo que seja ele, todos

os actos praticados pela sociedade serão válidos relativamente a to-
dos os titulares da quota, independentemente do conhecimento que
os mesmos tenham da sua prática e de terem ou não intervindo ne-
les, sendo-lhes de qualquer modo vedado participarem em assembleias
gerais, fiscalizar a escrita social ou exercer quaisquer direitos sociais, de-
signadamente quanto a percepção de lucros, enquanto não regularizarem
a situação.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais não funcionarão em primeira convoca-
ção sem que se achem presentes ou devidamente representados só-
cios que detenham a maioria do capital social.

2 � Nas assembleias gerais, os sócios pessoas colectivas poder-se-ão
fazer representar por qualquer um dos seus representantes legais ou
procuradores e os sócios pessoas individuais por qualquer procurador,
sócio ou não sócio, sendo bastante, em termos de representação, uma
carta dirigida ao respectivo presidente.

ARTIGO 12.º

1 �Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os ge-
rentes sociais em exercício e os mesmos ficam, desde já, autorizados,
sem necessidade de prévia deliberação dos sócios, a praticar os actos
previstos no n.º 2 do artigo 152.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, com excepção dos actos previstos nas alíneas c) e d) do seu
n.º 2 e alínea d) do seu n.º 3.

2 � Na falta de acordo unânime dos liquidatários os bens e direitos
integrados no património a partilhar serão adjudicados ao sócio que,
em licitação restrita e que incidirá sobre cada uma das verbas, ofere-
cer o melhor preço.

Gerentes designados:
Telmo Gil Protásio de Freitas e Santiago;
António Justo Sousa Tomáz, casado, Rua Cidade de Bolama, lote 21,

9.º direito, Lisboa;
António Cardoso Alves, casado, avenida Columbano Bordalo Pi-

nheiro, 94, 2.º direito, Lisboa;
Carlos Manuel da Conceição Teixeira Machado, casado, Rua Ma-

nuel de Almeida, 38, Cascais; e
Cristiano António Silva Barros de Freitas, divorciado, avenida

Estado Unidos da América, 94, 13.º D, Lisboa, este último por indi-
cação da sócia Meribérica-Liber.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11477946

TÁXIS DARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54102; identificação de pessoa colectiva n.º 500583005; apre-
sentação: 000623.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12606588

SOCIEDADE A. PROVIDENCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14480; identificação de pessoa colectiva n.º 500252521; apre-
sentação: 001016.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12586234

SIRANDINHA � SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6799; identificação de pessoa colectiva n.º 503665347; apre-
sentação: 001016.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586609

R. C. A. � REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2863; identificação de pessoa colectiva n.º 502561319; apre-
sentação: 001016.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12582662

SNACK-BAR MOURENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2207; identificação de pessoa colectiva n.º 502527463; apre-
sentação: 001016.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14741148

S. T. M. S. � SOCIEDADE TÉCNICA DE MEDIADORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56519; identificação de pessoa colectiva n.º 501274766 ; apre-
sentação: 001016.

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

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12586676

REGIL � COMÉRCIO GERAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 596; identificação de pessoa colectiva n.º 501062092; apresen-
tação: 001016.

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

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12103543

SARAMED � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5701; identificação de pessoa colectiva n.º 502636939; apre-
sentação: 001016.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12287229

SEVERO E TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5527; identificação de pessoa colectiva n.º 503309974; apre-
sentação: 001016.

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

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14741164

VIRTUAL 9 � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6897; identificação de pessoa colectiva n.º 503805459; apre-
sentação: 001016.

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

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12586633

ST. JUDE MEDICAL (PORTUGAL) � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8519; identificação de pessoa colectiva n.º 504180746; apre-
sentação: 001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes às presta-
ções de contas do anos de 1998 e 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12586846

VEXO CONTACTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4452; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960; apre-
sentação: 001013.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13713205

SOCIEDADE COMERCIAL DE VIDROS A. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 119; identificação de pessoa colectiva n.º 500255440; apre-
sentação: 001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586226

TRIVALOR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 528; identificação de pessoa colectiva n.º 502145820; apresen-
tação: 001016.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586773

URBIMEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7450; identificação de pessoa colectiva n.º 503852600; apre-
sentação: 001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586552

URBIMEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7450; identificação de pessoa colectiva n.º 503852600; apre-
sentação: 001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586536

URBIMEGA GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9473; identificação de pessoa colectiva n.º 504526820; apre-
sentação: 001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586544

VIDROS A. ROCHA II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6227; identificação de pessoa colectiva n.º 503496189; apre-
sentação: 001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12586242

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA PORTO SEGURO
 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6515; identificação de pessoa colectiva n.º 503577901; apre-
sentação: 001016.

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

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12586641

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CASCINE � CINEMAS DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5173/960412; identificação de pessoa colectiva n.º 501317740;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/001016.

Certifico que o capital social de 25 000 000$ foi aumentado para
60 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 000$, totalmente realizado e repre-
sentado por quatro quotas, sendo uma de 35 000 000$, outra de
11 200 000$, e duas de 6 900 000$ cada, todas pertencentes à única
sócia SOCORAMA � Sociedade Comercial de Cinema, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada, será exercida por Gerard Maria José
Leveque Castelo Lopes, casado, residente na Rua de Gustavo de Ma-
tos Sequeira, 33, rés-do-chão, em Lisboa; João Paulo Cunha Malhado
de Oliveira Abreu, divorciado, residente na Rua de Afonso de Albu-
querque, 32, 5.º, esquerdo, em Alcobaça; Ramiro das Neves Vieira,
casado, residente em Fátima, Vila Nova de Ourém, e José Manuel
Polnay Tiszasuly Castello Lopes, divorciado, residente na Rua de
Castilho, 217, 1.º, em Lisboa, que ficam desde já, nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos, com a as-
sinatura conjunta de dois gerentes, sendo que uma delas terá de ser
sempre a de João Paulo Cunha Malhado de Oliveira Abreu, não obs-
tante que, para os actos de mero expediente seja suficiente a assina-
tura de apenas um gerente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009580

PRIMAFACIE � SERVIÇOS
DE MARKETING E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8917/000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504426990;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/001006.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 4.º, n.os 1 e 2, 7.º, 10.º, n.º 1,
e 18.º do contrato social, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação BIDYOU 2 �
Leilões Digitais, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a realização de leilões através da
internet, comércio a retalho de quaisquer bens efectuado através da
internet; gestão de carteira própria de títulos; aquisição, venda, ce-
dência e qualquer outra forma de exploração de marcas registadas,
patentes e direitos de autor e direitos conexos; investimento através
de participações sociais.

2 � A sociedade pode ainda dedicar-se a quaisquer outras activida-
des complementares ou conexas do seu objecto principal.

ARTIGO 7.º

Os accionistas terão direito de preferência, nos termos da lei, na
subscrição de novas acções, por entradas em dinheiro.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração,
composto por três, cinco ou sete membros, accionistas ou não, elei-
tos pela assembleia geral.

Mantém-se o n.º 2.
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ARTIGO 18.º

1 � Além da reunião anual, a realizar no primeiro trimestre de
cada ano, a assembleia geral reunirá sempre que o conselho de admi-
nistração ou o conselho fiscal solicitem a sua convocação, ou a re-
querimento de um ou mais accionistas que possuam acções cor-
respondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

2 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo quando se trate de deliberar sobre assuntos sobre os quais
a lei ou os estatutos exijam maioria qualificada.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009563

CENTRO DE ACUPUNCTURA PEDRO CHOI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9452-A/000928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505111152; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000928.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Centro de Acupunctura
Pedro Choi, L.da, e terá a sua sede na Rua do Dr. António Granjo,
5, 3.º, em Lisboa.

§ único A gerência poderá transferir a sede da sociedade nos ter-
mos da lei, bem como abrir ou encerrar filiais, sucursais, agências,
delegações e outras formas de representação no território nacional
ou estrangeiro, sem deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos de consultas e de tratamentos de acupunctura, naturopatia,
homeopatia e de outras terapias não convencionais, comercialização
de produtos naturais, dietéticos e afins.

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, uma no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio
Pedro Choi de Amélia Cordeiro, e outra, no valor nominal de 100 eu-
ros, pertencente à sócia Delphine Brigitte Johanne Oudot.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas, é livre entre os sócios,
podendo, para o efeito fazer-se as divisões que forem precisas, sem
necessidade de deliberação da assembleia geral.

2 � Na cessão, total ou parcial, de quotas a favor de terceiros,
os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, terão
direito de preferência, dispensando-se, porém, o consentimento da
sociedade, quer para as cessões, quer para eventuais divisões de
quotas que se fizerem.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência caberá aos gerentes a nomear em assembleia ge-
ral, a qual, igualmente, fixará o período dos seus mandatos.

2 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será
exercida pelos gerentes.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos,
contratos e pagamentos, pela assinatura de um gerente.

2 � A gerência poderá, sem necessidade de deliberação da assem-
bleia geral, praticar os seguintes actos:

a) Prometer comprar e comprar, prometer vender e vender, prome-
ter dar e dar em arrendamento, prometer tomar e tomar de arrendamen-
to bens imóveis, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

b) Prometer comprar e comprar, prometer vender e vender, pro-
meter dar e dar de aluguer, prometer tomar e tomar de aluguer, mes-
mo em regime de aluguer de longa duração ou locação financeira,
veículos automóveis ou outros bens móveis;

c) Prometer ceder e ceder a exploração de estabelecimentos co-
merciais da sociedade;

d) Prometer dar e dar de trespasse, prometer tomar e tomar de
trespasse estabelecimentos comerciais;

e) Subscrever, adquirir ou alienar participações no capital de ou-
tras sociedades.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Sendo a quota objecto de penhor, arresto, penhora, venda ou

adjudicação judicial, ou qualquer outra diligência legal, judicial ou
administrativa que possa, de algum modo, conduzir à transmissão da
quota para terceiro não sócio;

c) Quando, por decisão judicial transitada em julgado, o respec-
tivo titular for declarado insolvente ou falido;

d) Falecendo um sócio, se não houver cônjuge sobrevivo ou não
deixar descendentes.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea a)
do § 1.º deste artigo, será igual ao valor acordado com o sócio; nos
restantes casos das alíneas b), c) e d), será igual ao último balanço
aprovado ou do valor nominal, conforme o mais favorável à socie-
dade e será paga em quatro prestações semestrais, iguais e sucessi-
vas, sem quaisquer juros, vencendo-se a primeira três meses após a
deliberação da amortização.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade continua com os restantes capazes, os sucessores do fale-
cido, ou o interdito, este representado por quem de direito, e os
herdeiros por um só deles, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, após as deduções
para as reservas obrigatórias, terão a aplicação que a assembleia geral
deliberar.

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo de os sócios reunirem e deliberarem, nos termos
previstos no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, as
assembleia gerais serão convocadas por carta registada, enviada aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo nos casos em
que a lei impuser prazo superior ao previsto no n.º 3 do artigo 248.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

1 � Podem ser exigidos aos sócios prestações suplementares de
capital até dez vezes mais o montante do capital social e na propor-
ção das respectivas quotas.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares depende da
deliberação dos sócios tomada por maioria não inferior a 70%.

ARTIGO 12.º

1 � Podem ainda ser pedidos aos sócios suprimentos, a remune-
rar nos termos do respectivo contrato, que dependerá da prévia de-
liberação dos sócios.

2 � Os suprimentos podem não ser proporcionais às quotas, e
recair apenas sobre um ou alguns dos sócios.

ARTIGO 13.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

ARTIGO 14.º

Cláusula transitória

Antes do registo definitivo da sociedade na competente conserva-
tória do registo comercial fica, desde já, autorizada a gerência a pro-
ceder ao levantamento, no Banco Comercial Português da quantia
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correspondente ao capital social, para fazer face a despesas com a
autorização, constituição e registo da sociedade e a aquisição de
matérias-primas e equipamentos necessários à laboração.

ARTIGO 15.º

Cláusula transitória

Ficam nomeados gerentes, até nova deliberação da assembleia ge-
ral que verse sobre o assunto, Pedro Choi de Amélia Cordeiro e
Delphine Brigitte Johanne Oudot, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13713345

PIGARO 2100 (PORTUGAL) � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9477/001010; identificação de pessoa colectiva n.º 504950380;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/001010.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PIGARO 2100 (Portugal) �
Confecções, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seu início hoje e durará por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 3.º

A sua sede é em Lisboa, na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
49, 2.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é a venda a retalho de confecções para
homem, senhora e criança, incluindo sapatos, acessórios, perfumes e
relógios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades,
seja qual for o seu tipo ou objecto, quer pela aquisição de participa-
ções sociais, quer pela sua subscrição no acto constitutivo.

2 � Pertence à gerência decidir da subscrição de participações
sociais.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, corresponde
à quota de 100 000 000$ da sócia única PIGARO 2100, S. A.

ARTIGO 7.º

A sócia única poderá a todo tempo dividir a sua quota cedendo
parte da mesma ou aumentar o capital social, por entrada de novo
sócio transformando, assim a sociedade em sociedades por quotas.

CAPÍTULO III

Gerência da sociedade

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele pertencem aos gerentes designados em assembleia ge-
ral com ou sem remuneração e dispensados de caução.

2 � Ficam desde já, nomeados gerentes Ana Paula Rodrigues
Moutela da Silva Almeida, Fernando Martinez Lopez, José Manuel
Romay de La Colina e Vicente Cortizas Gonzalez Criado.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente ou de
mandatários, mas neste último caso nos termos e limites do mandato.

ARTIGO 10.º

A sociedade reúne em assembleia geral exercendo a sócia única
as respectivas competências, devendo as suas deliberações ser regis-
tadas em acta pelo seu representante.

CAPÍTULO IV

Ano social e contas

ARTIGO 11.º

O ano social começa a 1 de Fevereiro e termina a 31 de Janeiro do
ano seguinte.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral poderá deliberar a não distribuição de lucros ou
benefícios, na totalidade ou em parte, e a construção de reservas que
tiver por convenientes.

ARTIGO 13.º

A sociedade fará fiscalizar as respectivas contas, uma vez que o
imponham as disposições legais.

CAPÍTULO V

Dissolução

ARTIGO 14.º

A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade designará
os liquidatários e fixará os respectivos poderes.

ARTIGO 15.º

A sócia terá direito de preferência na aquisição de bens que cons-
tituam o património social, em caso de dissolução da sociedade.

CAPÍTULO VI

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

A sócia única pode celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
devendo estes servir a prossecução do objecto social da mesma.

ARTIGO 17.º

Em tudo o não estipulado nos presentes estatutos, aplicar-se-ão as
normas que regulam as sociedades por quotas, salvo as que pressu-
põem a pluralidade de sócios.

Disposição transitória

ARTIGO 18.º

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13714767

CASA XXI � CONSULTORES DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9471/001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505089467;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001010.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Casa XXI � Consultores de
Habitação, L.da, e tem a sua sede na Rua do Maestro Frederico de
Freitas, 13-D, freguesia de São Domingos de Benfica, na cidade e
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultoria,
gestão de projecto, projectos de obras, fiscalização de obras e gestão
de cooperativas de habitação.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades, já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas: uma, do valor nominal de
2250 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Bernardo Gonçalves
de Oliveira Ramos; uma do valor nominal de 2250 euros, pertencen-
te à sócia Maria Margarida Cidraes Vieira; uma do valor nominal de
2250 euros, pertencente ao sócio António Simões Alves Vieira, e uma
do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva
Bernardo Gonçalves.

ARTIGO 5.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for ob-
jecto de arrolamento, penhora, arresto, quando for incluída em mas-
sa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, foi cedida sem o
consentimento da sociedade.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13712209

MEMORANDUM INTERNACIONAL � GESTÃO
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9337/000810; identificação de pessoa colectiva n.º 505101327;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/001002.

Certifico que o capital de 5000 euros foi aumentado para 50 000 eu-
ros, tendo a sociedade sido transformada em sociedade anónima, que
passou a reger-se pelo seguinte contrato e ficou depositado na pasta

respectiva o relatório ao abrigo do artigo 28.º do Código das Socieda-
des Comerciais:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma MEMORANDUM INTERNACIO-
NAL � Gestão de Informação S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Actor Taborda,
27, 3.º, sul, freguesia de Arroios.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social consiste na prestação de serviços de recolha,
análise e distribuição de informação de imprensa, rádio e televi-
são; prestação de serviços na área de informática, marketing, pu-
blicidade, gestão de informação e de imagem; aquisição, alienação
e exploração de direitos de propriedade intelectual ou industrial e
direitos conexos, incluindo serviços de assistência técnica; consul-
toria económica e de gestão de empresas; representação e gestão
de projectos de investimentos e/ou de empreendimentos; activida-
de de agente comissionista nas áreas atrás indicadas; gestão de
carteira de títulos própria.

ARTIGO 4.º

Participações

Por mera deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá adquirir participações como sócia de responsabilidade limita-
da, em sociedades com objecto diverso do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais e associar-se por qualquer forma com quaisquer
outras pessoas colectivas.

CAPÍTULO II
Capital e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, realizado em dinheiro e em espécie, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções do valor nominal de
cinco euros cada uma.

2 � As acções são ao portador e convertíveis a todo o tempo em
acções nominativas.

3 � Poderão existir títulos de uma, cinco, 10, 100 e 1000 acções.
4 � Poderão, nos termos da legislação aplicável, existir acções

escriturais ou a conversão das acções em acções escriturais.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � A cada 20 (vinte) acções corresponde um voto.
3 � Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-

vocação, sobre qualquer assunto, devem estar presentes ou represen-
tados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes
a 50% do capital social.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos de entre os accionistas ou
outras pessoas.
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ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral anual reunirá nos três meses subsequentes
ao termo de cada exercício para deliberar sobre o relatório de gestão
e as contas do exercício e sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos, para proceder à apreciação geral do administrado e fiscalização
da sociedade, para eleger os demais órgãos sociais, quando for caso
disso, e para tratar de qualquer outro assunto referido especificamen-
te na respectiva convocatória.

2 � As demais reuniões de assembleia geral deverão ser convoca-
das pelo presidente da mesa, a pedido do conselho de administração
ou do fiscal único ou a requerimento de accionistas com direito de
voto, que representem, pelo menos, 5% do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e dois vogais, eleitos pela assembleia geral.

2 � Compete ao conselho de administração exercer em geral os
mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade perante
terceiros e praticando todos os actos tendentes à realização do ob-
jecto social.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração poderá delegar em um ou mais dos
seus membros, a gestão corrente da sociedade e a execução das de-
liberações do conselho, tudo nos termos e dentro dos limites da
deliberação que os designar.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por trimestre e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de qualquer administrador ou do fiscal único.

2 � Para o conselho de administração poder deliberar é ne-
cessária que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se validamente pela intervenção de:
a) Dois administradores;
b) De um administrador e de um procurador ou de dois procura-

dores agindo dentro dos limites das respectivas procurações;
c) Um só administrador, ou de um só procurador, a quem o con-

selho de administração haja conferido poderes para a prática de acto
certo e determinado.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização dos negócios é confiada a um fiscal único e a um
fiscal único suplente, que deverão ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

Anualmente será dado balanço com referência a 31 de Dezembro e
os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distribuíveis
terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo esta
total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou
parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos
accionistas.

ARTIGO 15.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral de accionis-
tas por três anos, sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossa-
dos logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades, e
manter-se-ão em funções até à eleição de quem se deva substi-
tuir.

Memorandum Internacional, L.da

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

1 � Introdução � A gerência da MEMORANDUM INTERNA-
CIONAL � Gestão de Informação, L.da, decidiu propor aos seus só-
cios, a sua transformação em sociedade anónima, por considerar ser
esta forma mais adequada aos projectos de expansão da sociedade.

Para tal decidiu aumentar o seu capital de E 5000 para E 50 000,
aumento este a ser subscrito e realizado pela MEMORANDUM �
Distribuição de Informação Geral, S. A., em E 44 700 por transfe-
rência dos clientes internacionais que detém e em E 300, por entra-
da de dinheiro de três novos sócios, com E 100 cada um.

Na nossa qualidade de revisores oficiais de contas independentes
foi-nos pedido que, nos termos do artigo 28.º do Código das Socieda-
des Comerciais, nos pronunciássemos quanto ao valor deste aumento
de capital.

2 � Descrição dos bens � Os bens a entregar para a realização
em espécie do aumento de capital social, no montante acima referi-
do, são:

Carteira de clientes do mercado internacional e direitos de utili-
zação da respectiva base de dados, constituída pelos clientes
Globosat Programadora, Ltda; Observer Finland AB; Observer
Sverige AB; Observer Wien; Observer Danmark, A/P; Burrelle�s �
Information Services; Argus Der Presse AG; Corel Corporation &
André Racing, L.da, cujo volume de facturação é de cerca de E
60 000 anuais, e que constitui património intangível imprescindível
ao desenvolvimento da actividade da sociedade objecto do aumento
de capital.

3 � Identificações:
3.1 Da sociedade a transformar � MEMORANDUM INTERNA-

CIONAL � Gestão de Informação, L.da, sociedade por quotas com
sede em Lisboa, na Rua de Actor Taborda, 27, 3.º, sul, constituída
por escritura pública de 26 de Julho de 2000, no 3.º Cartório Notarial
de Coimbra, pessoa colectiva n.º 505101327, com o capital social de
cinco mil euros ( E 5000)

3.2 � Da titular dos clientes � Decorrente da análise de informa-
ção comercial, os clientes descritos no ponto 2 acima, fazem parte
da actual carteira de clientes da sociedade:

MEMORANDUM � Distribuição de Informação Geral, S. A., so-
ciedade anónima com sede em Lisboa, na Rua do Actor Taborda, 27,
3.º, sul, pessoa colectiva n.º 501355383, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 08098, com o capital
social de 50 000 000$.

4 � Avaliação dos bens e critérios utilizados � O aumento de ca-
pital de E 45 000 é realizado em E 44 700 por transferência para a
MEMORANDUM INTERNACIONAL � Gestão de Informação, L.da,
da carteira de clientes descrita no ponto 2 acima, fazendo parte do
negócio que a MEMORANDUM � Distribuição e Informação
Geral, S. A., tem até ao presente desenvolvido no mercado internaci-
onal, sobretudo na América Latina e aos quais foi atribuído o valor
de E 60 000, valor da sua facturação anual.

5 � Declaração � Para efeito do disposto no artigo 28.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, declaramos que o valor atribuído aos
bens é suficiente para realizar a parte que cabe, no aumento do capi-
tal da sociedade MEMORANDUM INTERNACIONAL � Gestão de
Informação, L.da, ao respectivo titular MEMORANDUM � Distri-
buição e Informação Geral, S. A., e que o excedente de E 15 300 de-
verá ficar sujeito ao regime de reserva legal, por força do n.º 2 do
artigo 218.º do mesmo Código.

Lisboa, 30 de Agosto de 2000
Martinez, Carvalheda, Plácido e Associado � Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas n.º 105, com sede na Praceta do Conde de
Arnoso, 1-A, 5.º, B, Buraca, 2720-123 Amadora

Representada por Plácido Norberto dos Inocentes � revisor ofi-
cial de contas n.º 772.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194198

MEMORANDUM INTERNACIONAL � GESTÃO
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9337/000810; identificação de pessoa colectiva n.º 505101327;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/001002.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 5, pela apresentação 5/001002 � Nomeação dos ór-
gãos sociais, por deliberação de 28 de Agosto de 2000, para o triénio
de 2000/2002.

Conselho de administração: Jorge Manuel Rafoto Loureiro �
presidente; Maria Clara Osório Viana Crespo Loureiro, José Manuel
Simões Santos, casado, Rua Central, 98, 1.º, São Martinho do Bis-
po, Coimbra.

Fiscal único: António Pedro Coelho � revisor oficial de contas,
divorciado, Avenida dos Estados Unidos da América, 97, 6.º, direito,
Lisboa; Norberto Plácido dos Inocentes � revisor oficial de contas,
casado, Urbanização Quinta da Boa Esperança, lote 54, Albarraque,
Sintra � suplente.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194180

MOITA & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4870/951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503351902;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/001009.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quo-
tas, de 2500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Américo dos
Santos Moita, e outra ao sócio Joaquim Venâncio Serranito Perdigão.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 5 000 000$.

3 � Poderão ser feitos à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195399

PROSPECTIVA � PROJECTOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 734/861231; identificação de pessoa colectiva
n.º 501773339; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 15/
001010.

Certifico que o capital social de 24 000 000$, foi aumentado para
40 096 400$, tendo sido alterados os artigos 2.º e 3.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de projectos, estudos
técnico-económicos e serviços nas áreas de engenharia, arquitectura
e ambiente, nomeadamente em consultadoria, planeamento, fiscali-
zação, coordenação e gestão de projectos e obras públicas ou priva-
das, nacionais e internacionais, a promoção e realização de empreen-
dimentos e, ainda, o exercício da actividade de gestão da qualidade
em empreendimentos da construção, gestão por concessão pública,
municipal ou privada da exploração ou manutenção de serviços de
saneamento básico, águas, esgotos, quaisquer resíduos domésticos ou
industriais e respectivo controlo analítico, tratamento e aproveita-
mento fabril, industrial ou energético. Gestão do património, em parti-
cular de bens adquiridos ou resultantes da actividade desenvolvida ou
contribuintes da promoção da mesma. Construção civil e obras públi-
cas, em regime de empreitada ou sub-empreitada, total ou parcial, ou
em administração directa, nas suas diversas vertentes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 40 096 400$ e corresponde

à soma das seguintes quotas: uma de 24 057 840$, do sócio José Fer-
nando Bernardo Luz; uma de 10 024 100$, do sócio Luís Filipe Al-
ves de Oliveira Brito, e outra, de 6 014 460$, da sócia Maria do Pilar
Chaves de Carvalho Luz Brito.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195569

CONSTRUÇÕES DE EDGAR MILLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 992/540608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502237961; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/
001010.

Certifico que o capital social de 160 000 000$, foi aumentado e
redenominado para 1 400 000 euros, tendo sido alterado o artigo 2.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 1 400 000 euros, e está dividido em três quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 980 000 euros, pertencente ao
sócio José Manuel Guedes Quinhones Fernandes, e duas do valor no-
minal de 239 422,99 euros (como bem próprio) e outra de
180 577,01 euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto Neiva
Franco de Amorim.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195607

POLIRENT � COMÉRCIO
E ALUGUER DE BENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 342/880905; identificação de pessoa colectiva
n.º 502030844; inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 2/
001010.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, n.º 2, do con-
trato social, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade passa a adoptar a firma The Phone House � Co-
mércio e Aluguer de Bens e Serviços, L.da, e tem a sua sede na
Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35-C, Edifício Imaviz, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, podendo
a gerência mudá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3.º

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante máximo de 2 500 000 000$.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme .

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195470

PICKING PACK � REPROGRAFIA
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7721/981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504429310;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/001010.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato social, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PICKING PACK � Reprogra-
fia e Equipamentos de Escritório, L.da, e tem a sua sede em Lisboa,
na Avenida do Duque D�Ávila, 66, 5.º, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, podendo a gerência instalar e manter sucursais e qualquer
outra forma de representação onde e quando lhe pareça conveniente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009652

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (PORTUGAL)
AGENTES DE NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 938/910902; identificação de pessoa colectiva n.º 502614447;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/001011.

Certifico que foi alterado o artigo 15.º, n.º 1, do contrato social,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores ou pela de um adminis-

trador e de um procurador, quando o conselho de administração o
delibere por voto unânime da totalidade dos seus membros;

b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos exactos
do respectivo mandato;

c) Pela assinatura isolada do administrador Carlos Alberto Silva
Pereira de Vasconcelos para todos os actos que digam respeito à ou-
torga e registo de contratos de leasing, de bens móveis ou móveis
sujeitos a registo, até ao montante de 10 000 000$.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194732

SANTARÉM
CORUCHE

C M A � CARPINTARIA DE MADEIRAS E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 455/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 501705538; número
e data da apresentação: 000629.

Certifico que foram depositados os documentos referentes À pres-
tação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12591149

SETÚBAL
SEIXAL

NUTRIBOM � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 859/
820804; identificação de pessoa colectiva n.º 501299467; data da
apresentação: 000731.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953253

J. M. BARQUINHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2031/
900716; identificação de pessoa colectiva n.º 502387130; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12954381

DROGARIA O BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2459/
920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502670088; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539597

VALMIVETE � ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2625/
920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502787210; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11781408

EMÍLIO DE JESUS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3565/
950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503403164; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11822279

FEIJOLAR � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3868/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503181323; data da
apresentação: 000823.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Re-
gisto Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respectiva,
os documentos relativos à prestação de contas do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10727833

SANDRA & LINDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4156/
970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503791164; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952583

COLÉGIO ESPAÇO JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4273/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503875678; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539694

TRANSPORTES CASALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4742/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504154230; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Re-
gisto Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respectiva,
os documentos relativos à prestação de contas do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10727787

A. J. S. PRAZERES � ENGENHEIRO PROJECTISTA
E CONSULTOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4881/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504247891; data da
apresentação: 000824.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Re-
gisto Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respectiva,
os documentos relativos à prestação de contas do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920138

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LUÍS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4955/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504341855; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953040

ALBINO SANTOS & LUÍS FILIPE,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5110/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504348370; data da
apresentação: 000803.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953229

AGÊNCIA FUNERÁRIA MANUEL JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4903/
981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504255606; data da
apresentação: 000802.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920251

CONSTRUÇÕES LUÍS BORGA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4461/
971105; identificação de pessoa colectiva n.º 503994774; data da
apresentação: 000731.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11822198

RUFENA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1199/
830618; identificação de pessoa colectiva n.º 501612688; data da
apresentação: 000802.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920235
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SOCIEDUCA � SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5195/
990624; identificação de pessoa colectiva n.º 504368478; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921070

VÍTOR & ANA SALAZAR � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5165/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504478621; data da
apresentação: 000915.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921061

QUADRIGRUA � MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4544/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504045210; data da
apresentação: 000915.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921045

RATÉCNICA � DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4490/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504008579; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12997757

RESTAURANTE O AFONSO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4120/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503771139; data da
apresentação: 000915.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921037

SOUTOS � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4116/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503758086; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921029

AMORACONTA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2758/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502880635; data da
apresentação: 000915.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921010

PASTELARIA VANUCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2171/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502472936; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730052

TEIXEIRA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1882/
950309; identificação de pessoa colectiva n.º 502282339; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11850280

DOM BANHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3738/
951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503165581; data da
apresentação: 000907.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920545
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CONFECÇÕES DABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4763/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504169181; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12954187

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA MIGUEL ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4532/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504044680; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12954225

ARGON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3930/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503640018; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12997951

RENATO & RUI, REMODELAÇÕES DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5221/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504353225; data da
apresentação: 000713.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919725

GOMES & XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3789/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503550981; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12997889

VIALCOM � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3526/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503386995; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921126

COPACASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3036/
930917; identificação de pessoa colectiva n.º 503056669; data da
apresentação: 000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12954365

OS NABANTINOS � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3159/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 503125482; data da
apresentação: 001011.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12290416

TABAQUEANDO � PAPELARIAS E TABACARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5241/
990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504434837; data da
apresentação: 001004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921525

MANJAR DAS LARANJEIRAS � INDÚSTRIAS
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4543/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504044494; data da
apresentação: 001004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921517
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CARTOP � CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2753/
921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502881267; data da
apresentação: 001004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921487

MOINHO DA MEDIDEIRA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2468/
920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502673982; data da
apresentação: 001004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921479

FIMOC � FABRICAÇÃO INTERNACIONAL
DE MOBILIÁRIO DE COZINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2898/
930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502972041; data da
apresentação: 000907.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921460

SERGUEI � IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5290/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 503419931; data da
apresentação: 001002.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921452

FLOR DOS LÍRIOS � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5219/
990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504444891; data da
apresentação: 001003.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921444

RESTAURANTE FLOR DO NABÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4924/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504273736; data da
apresentação: 001003.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921436

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO PASSARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 876/
821004; identificação de pessoa colectiva n.º 501315802; data da
apresentação: 001003.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921428

TRIGO, FÁTIMA TRIGO � COMÉRCIO DE PRONTO
A VESTIR, MÓVEIS, ELECTRODOMÉSTICOS E VÍDEO SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2313/910618;
identificação de pessoa colectiva n.º 502573481; data da apresen-
tação: 001003.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13921410

PAPELARIA E TABACARIA ROUXINOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2410/
911104; identificação de pessoa colectiva n.º 502640197; data da
apresentação: 000905.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952699

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2749/
921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502871857; data da
apresentação: 000905.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12997811
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SÉRGIO & FILHO � ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2794/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502901250; data da
apresentação: 000905.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539937

BBS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2860/
930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502933593; data da
apresentação: 000905.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11822236

LAR S. MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3124/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503114561; data da
apresentação: 000905.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11781769

PEREIRA PIRES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1092/
850111; identificação de pessoa colectiva n.º 501473513; data da
apresentação: 000908.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1997.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920375

ANTÓNIO CORTEGAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 416/
771216; identificação de pessoa colectiva n.º 500312770; data da
apresentação: 000908.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920367

NEVES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4263/
970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503863173; data da
apresentação: 000803.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920340

CLÍNICA VETERINÁRIA DA CRUZ DE PAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4262/
970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503863165; data da
apresentação: 000803.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920359

PANIFRADE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 875/
821001; identificação de pessoa colectiva n.º 501314695; data da
apresentação: 000731.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953083

BRUHER, IMOBILIÁRIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4533/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504044648; data da
apresentação: 000703.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918532

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GODINHOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 144/
711223; identificação de pessoa colectiva n.º 500265380; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11781777
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DIAS & NUNES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1316/
861125; identificação de pessoa colectiva n.º 501743979; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953024

SUL METAIS � SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1394/
870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501812172; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11781440

ECOPAISAGEM � JARDINS, DECORAÇÕES
E SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1560/
890331; identificação de pessoa colectiva n.º 501981845; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539562

NUNESCONTA � CONTABILIDADE E ALVARÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5463/
000127; identificação de pessoa colectiva n.º 502805889; data da
apresentação: 000731.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920227

SESIMBRA

URBICONDE � URBANIZAÇÕES
E HABITAÇÕES DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 255;
identificação de pessoa colectiva n.º 501317660; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 11016574

SETÚBAL

ARQUIVAGEST � GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5378/
991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504498738; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20000918.

Certifico que foi efectuado o registo de aumento do capital de
52 000 euros para 60 000 euros, e alterado o pacto social, relativa-
mente aos seus artigos 5.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, encontra-se representado por 60 000 acções
no valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são ao portador e podem ser representadas em tí-
tulos de 1, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 acções.

3 � A sociedade poderá emitir acções escriturais.
4 � Os títulos representativos das acções definitivos ou provisó-

rios terão a assinatura de dois administradores, podendo uma delas
ser aposta por chancela.

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

A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes Raposo. 11084901

VIANA DO CASTELO
PAREDES DE COURA

PEREIRA CUNHA & FILHO ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Largo do 5 de Outubro, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 127/970911; identificação de pessoa colectiva n.º 503971243.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, efectuou o registo de pres-
tação de contas, referente ao ano de 1999, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Judite do Céu de Carva-
lho Correia Alves Gomes. 08847320

PONTE DE LIMA

CONSTRUÇÕES CADO LIMA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Paçô, Freixo

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 857/20001004; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20001004.

Certifico que entre Manuel da Silva Gomes de Lurdes, casado com
Maria de Fátima da Silva Correia Lourdes, na comunhão de adqui-
ridos; Manuel Dantas de Barros, casado com Maria Amélia Penha
Meireles Barros, na comunhão de adquiridos; e José Carlos da Silva
Gomes de Loures, casado com Laura Ferreira da Silva, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES CADO LIMA �
Sociedade de Construções, L.da, tem a sede no lugar de Paçô, fregue-
sia de Freixo, deste concelho de Ponte de Lima, podendo a mesma
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar e abrir em qualquer ponto do País, delegações,
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filiais, sucursais ou outras formas de representação social, por sim-
ples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: construções de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 eu-
ros, correspondente à soma de três quotas iguais, no valor de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, podendo ou não ser remunerada, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertencerá a todos os só-
cios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

§ 2.º Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer um dos gerentes.

5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até
ao quíntuplo do capital social, existente no momento da deliberação
e em proporção das respectivas quotas.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios; porém, a favor
de estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual terá o
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sem-
pre o assunto a tratar.

9.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos actos
e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e início
de actividade, incluindo os custos inerentes aos actos de constituição
e registo e ficando os gerentes desde já, autorizados a efectuar o le-
vantamento do capital social depositado, a fim de fazer face aos re-
feridos encargos e aos demais referentes à instalação e apetrecha-
mento da sociedade.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães V. Pereira Velho. 08567808

VALENÇA

HORMIGONES VALLE MIÑOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 733;
número e data da apresentação: 6/20000804.

Certifico que, pela inscrição n.º 1, foi feito o registo do contrato
da sociedade ínfra, sucursal em Portugal, que se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

1.º

Denominação

A denominação da sociedade é Hormigones Valle Miñor, S. A.
A sociedade reger-se-á pelos presentes estatutos e, em tudo quanto
neles não estiver previsto, pela Lei de Regime Jurídico das Sociedades
Anónimas e legislação complementar.

2.º

Objecto

O objecto da sociedade é o seguinte:
A actividade de fabrico, distribuição, comercialização, importação

e exportação de betões e mais actividades directa ou indirectamente
derivadas das mesmas;

A actividade de fabrico, distribuição, comercialização, importação
e exportação de cimentos e agregados e mais actividades directa ou
indirectamente derivadas das mesmas;

O fabrico, comercialização e venda de morteiros e mais activida-
des, directa ou indirectamente, derivadas das mesmas;

A realização de bombeamentos e mais actividades, directa ou in-
directamente, derivadas das mesmas;

A actividade relacionada com a extracção de áridos, sua moedura,
comercialização e distribuição, sua importação e exportação e mais
actividades directa ou indirectamente derivadas das mesmas;

A realização de escavações de qualquer classe ou em qualquer
lugar, inclusivamente mediante o uso de explosivos;

A realização de toda a classe de minerações, que seja em mon-
tes, rios, mares, lagos, etc., bem como todas as actividades, directa
ou indirectamente, relacionadas com a referida actividade;

A extracção de rochas ornamentais; a concorrência a concessões
mineiras para poder desenvolvê-la; o serrado, corte e polimento de
rochas ornamentais; a importação, exportação e comercialização em
geral destas rochas, do produto elaborado das mesmas e de sua ela-
boração;

As actividades industriais e comerciais derivadas da extracção e
preparação de granitos extraídos de pedreiras, próprias ou arrenda-
das;

O transporte das mercadorias que constituem o objecto da socie-
dade e de quaisquer outras mercadorias, e bem assim das que sejam
antecedentes, complemento ou consequência dessas actividades;

As actividades de reparação em geral de mecânica, chapa, solda-
gem, caldeiraria e, em geral, as que sejam antecedentes, complemento
ou consequência dessas actividades;

A actividade de construção, aquisição, posse, fruição, arrendamen-
to, administração e ou alienação de bens imóveis de toda a classe;

A concorrência a concursos de trabalhos públicos de todas as admi-
nistrações públicas;

As actividades que integram o objecto da sociedade, poderão ser
realizadas de maneira total ou parcialmente indirecta, medinte a
participação em sociedades com objecto idêncito ou análogo.

3.º

Duração e data de início de actividade

A sociedade é constituída por tempo indeterminado e iniciou a sua
actividade no dia 19 de Novembro de 1985.

4.º

Sede

A sede da sociedade estabelece-se no Polígono Industrial Las
Gándaras, sem número, Porriño (Pontevedra).

O órgão de administração poderá deliberar a mudança da sede para
qualquer outro lugar dentro do mesmo concelho.

Do mesmo modo poderão ser criadas, suprimidas ou mudadas de
lugar, as sucursais, agências ou delegações necessárias ou convenien-
tes para o desenvolvimento da actividade social, quer no território
nacional quer no estrangeiro.

5.º

Capital social

O capital social é de 1 227 122,47 euros, representado por
204 176 acções nominativas, da mesma categoria e série, de
6,010121 euros, de valor nominal cada uma, integralmente subscritas
e liberadas, seguidamente numeradas da 1 até à 204 176, ambas inclu-
sive.

6.º

Acções

As acções estarão representadas por títulos.
Não está prevista a emissão de títulos que incorporem mais de uma

acção; não obstante, os accionistas poderão pedir em qualquer mo-
mento, suportando os respectivos encargos, a incorporação das suas
acções a títulos múltiples.

As acções só poderão ser transmitidas ou entregues depois da so-
ciedade ser matriculada na Conservatória do Registo Comercial ou, se
for caso disso, depois da inscrição do aumento do capital.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 259 � 9 de Novembro de 200023 798-(108)

7.º

Entradas não realizadas

O pagamento das entradas não realizadas, se existirem, deverá ser
feito em dinheiro e no prazo máximo de cinco anos a contar desde
a data da constituição da sociedade ou, se for caso disso, desde a
respectiva deliberação de aumento do capital.

Não obstante, aquando da emissão das acções, os fundadores ou
a assembleia geral poderão admitir formas diferentes de realização
das entradas, bem como reduzir o prazo, podendo delegar ambas
faculdades nos administradores. Neste caso, a deliberação por eles
tomada para determinar as condições concretas para a realização das
entradas deverá ser publicada no Diário Oficial do Registo Comer-
cial.

8.º

Aumentos do capital

Se o capital social for aumento, emitindo acções novas, os accio-
nistas antigos e os titulares de obrigações convertíveis, caso existam,
poderão exercer na forma prevista na lei o direito de preferência na
subscrição de um número de acções proporcional ao valor nominal
das acções que então possuírem, ou de aquelas que corresponderiam
aos titulares das obrigações convertíveis se exercerem nesse momento
a faculdade de as converter.

A assembleia geral que deliberar a ampliação poderá decidir, em
benefício da sociedade, suprimir total ou parcialmente esse direito
de preferência na forma determinada pela lei.

9.º

Transmissão de acções

a) Inter vivos � em toda a transmissão de acções por actos entre
vivos a título oneroso, deverão ser observados os seguintes requisi-
tos:

O accionista que pretender transmitir as suas acções ou alguma delas,
deverá comunicá-lo por escrito, indicando a numeração, o preço e o
adquirente das mesmas, e bem assim o domicílio deste, aos adminis-
tradores, os quais, por sua vez, deverão comunicá-lo no prazo de
10 dias a todos e cada um dos accionistas não cedentes nos seus do-
micílios. Dentro dos 30 dias naturais a seguir à data da comunicação
aos accionistas, estes poderão optar pela aquisição das acções. Se
vários accionistas quiserem exercer o direito de preferência,
fazer-lo-ão proporcionalmente à percentagem de capital da sociedade
que então possuírem. Os excedentes da divisão serão atribuídos ao
accionista titular de maior número de acções. Decorrido que seja o
referido prazo, a sociedade poderá optar, dentro do novo prazo de
20 dias naturais a contar desde a extinção do anterior, entre permitir
a transmissão projectada ou adquirir as acções para si própria, na forma
permitida pela lei.

Decorrido este último prazo sem a aquisição ter sido efectivada,
nem pelos accionistas nem pela sociedade, o accionista poderá trans-
mitir livremente as suas acções à pessoa e nas condições comunica-
das aos administradores, desde que a transmissão se realize dentro dos
dois meses seguintes ao fim do último prazo indicado. Para exercer o
direito de preferência, se os accionistas não concordarem na deter-
minação do preço de compra, este será fixado pelos revisores oficiais
de contas da sociedade. Se a sociedade não estiver obrigada a realizar a
revisão legal das suas contas, o conservador do registo comercial da
cidade em que a sociedade tiver a sua sede, nomeará um revisor oficial
de contas para fixar o referido preço, a pedido de qualquer das partes.

As transmissões realizadas a favor do cônjuge, ascendentes ou des-
cendentes do accionista cedente não estarão sujeitas a nenhuma limi-
tação.

A sociedade não reconhecerá nenhuma transmissão entre vivos de
acções que não cumpra as normas estabelecidas neste artigo, quer seja
voluntária, quer compulsiva, devendo cumprir nestes dois últimos casos
o disposto na alínea seguinte;

b) Mortis causa e outras � o direito de preferência existirá tam-
bém nos casos de transmissão mortis causa ou a título gratuito ou
lucrativo das acções. Os herdeiros ou legatários ou, caso existam, os
donatários, comunicarão a aquisição ao órgão de administração, sen-
do aplicáveis a partir deste momento, as regras assinaladas para a
transmissão inter vivos no que diz respeito aos prazos de exercício do
direito. Decorridos os referidos prazos sem a sociedade nem os ac-
cionistas terem manifestado o seu propósito de adquirir, realizar-se-á
a inscrição pertinente no livro de registo das acções.

O mesmo regime será aplicado em caso de aquisição decorren-
te de processo judicial, extrajudicial ou administrativo de exe-
cução, iniciando a contagem dos prazos desde o momento em que o
arrematante ou adjudicatário comunique a aquisição ao órgão de ad-
ministração.

Nos supostos referidos na presente alínea, para rejeitar a inscrição
da transmissão no livro de registo das acções nominativas, a socie-
dade deverá apresentar ao accionista cedente, um ou mais adquirentes
das acções, os quais deverão ser accionistas que tiverem manifestado
o seu propósito de as adquirir ou, faltando estes, adquiri-las ela pró-
pria pelo seu valor real no momento em que a inscrição foi solicita-
da. O valor real será o determinado pelo revisor oficial de contas da
sociedade. Se a sociedade não estiver obrigada a realizar a revisão legal
das suas contas, o conservador do registo comercial da cidade em que
a sociedade tiver a sua sede nomeará um revisor oficial de contas
para fixar o referido valor, a pedido de qualquer das partes.

A presente alínea não será aplicável às aquisições realizadas pelo
cônjuge, ascendentes ou descendentes do accionista cedente.

c) Os administradores somente poderão recusar a transmissão
quando houver intenção de a fazer a pessoas que realizem, por si
próprias ou através de intermediários, actividades em concorrência
directa com o objecto social, ou que façam parte doutras socieda-
des, igualmente concorrentes.

10.º

Órgãos da sociedade

Os órgãos da sociedade são: a assembleia geral e os administrado-
res.

11.º

Assembleias gerais

A vontade dos accionistas, deliberada por maioria em assembleia
geral, regerá a vida da sociedade, de harmonia com a lei.

a) As assembleias gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias.
A convocação será feita de acordo com o previsto na lei e nestes
estatutos.

b) Os administradores deverão convocar a assembleia quando o
requerer um número de accionistas que represente, pelo menos, a
20.ª parte do capital social.

c) A assembleia considerar-se-á validamente constituída, poden-
do deliberar sobre qualquer assunto sem observância de formalida-
des prévias desde que todo o capital social, esteja presente ou re-
presentado e os presentes manifestem unanimemente a vontade de
reunirem em assembleia.

d) Presidirá a assembleia o accionista que os assistentes designa-
rem. O secretário será o designado pelos administradores de entre
eles. Se existir conselho de administração, o presidente e o secretá-
rio deste serão, respectivamente, presidente e secretário da assem-
bleia.

e) Salvo disposição diversa dos estatutos, aplicar-se-ão à assem-
bleia geral de accionistas, as disposições da lei.

12.º

Administração. Conselho de administração

A gerência e representação da sociedade, é atribuída ao conselho
de administração. O número total de administradores não será infe-
rior a três nem excedente a sete.

A expressão «administradores», quando utilizada nestes estatutos,
é considerada sinónima do órgão de administração, fixado neste
artigo.

O conselho de administração poderá delegar todos ou uma parte
dos poderes que a lei lhe permita delegar. Tanto o conselho como
os administradores poderão outorgar e revogar procurações.

O conselho de administração reunirá nos dias que o mesmo deci-
dir, e sempre que for convocado pelo seu presidente ou a requeri-
mento de um dos administradores. Neste caso, o conselho será con-
vocado para reunir dentro dos 15 dias seguintes ao requerimento. A
convocação será feita por meio de telefax, carta, telex, telegrama ou
acta notarial, endereçados pessoalmente a cada administrador e re-
metidos com sete dias de antecedência à data da reunião.

O conselho reunirá validamente desde que concorram à reunião,
presentes ou representados por outro membro, a maioria dos admi-
nistradores. A representação deverá ser conferida mediante carta di-
rigida ao presidente. As deliberações serão adoptadas por maioria
absoluta dos votos dos administradores assistentes à reunião, que de-
verá ser convocada pelo presidente ou por quem o substituir. A vo-
tação por escrito e sem reunião será válida se nenhum administrador
se opuser. As discussões e deliberações do conselho serão lavradas num
livro de actas, que serão assinadas pelo presidente e o secretário. Em
caso de empate nas votações, decidirá o voto de qualidade do presi-
dente.

O conselho designará de entre os seus membros, o seu presidente e
secretário e, se for caso disso, um vice-presidente e um vice-secretário,
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se estas nomeações não tivessem sido já feitas pela assembleia aquan-
do da eleição dos administradores. O secretário e o vice-secretário
poderão não ser administradores. Neste caso, poderão participar nas
reuniões, mas sem voto. O secretário e o vice-secretário que não sejam
administradores estarão autorizados para certificar e formalizar deli-
berações.

Os administradores exercerão o seu cargo pelo prazo máximo de
cinco anos, podendo serem indefinitivamente reeleitos sempre pelo
prazo máximo de cinco anos. Não obstante, se a deliberação de
nomeação dos administradores não determinar um prazo, consi-
derar-se-á que foram reeleitos por cinco anos.

Caso seja necessário a assembleia geral designará revisores oficiais
de contas.

13.º

Poderes dos administradores

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, corresponderá
aos administradores na forma prevista pela lei e nestes estatutos.

A representação abrangerá todos os actos e contratos compreen-
didos no objecto social, inclusivamente aqueles nos quais, conforme
à legislação civil ou comercial ou à prática comercial ou bancária,
seja exigida autorização ou mandato expresso.

Em todo o caso, considerar-se-ão compreendidos no objecto so-
cial os actos de carácter complementar, acessório ou preparatório do
mesmo, tais como actos de procuração, financeiros de qualquer clas-
se, comissão e outros.

A sociedade ficará vinculada para com os terceiros, nos termos
estabelecidos pela lei, pelos actos e contratos que os administrado-
res praticarem em seu nome, inclusivamente pelos actos que estive-
rem fora ou à margem do objecto social, embora sem prejuízo da
responsabilidade interna em que puderem incorrer os referidos ad-
ministradores pelos prejuízos ocasionados à sociedade.

De modo simplesmente enunciativo, correspondem aos adminis-
tradores, os seguintes poderes e todo quanto com eles tiver relações,
amplamente e sem quaisquer limitações:

a) Adquirir, dispor, alienar e onerar toda a classe de bens móveis
e imóveis, constituir, aceitar, modificar e extinguir toda a classe de
direitos pessoais e reais, inclusivamente hipotecas;

b) Gerir a organização empresarial da sociedade e os seus negó-
cios;

c) Outorgar toda a classe de actos, contratos ou negócios jurídi-
cos, com os pactos, cláusulas e condições que estimarem conveniente
estabelecer; transigir e pactuar arbitragens; participar em concursos
e leilões, fazer propostas e aceitar adjudicações. Adquirir, onerar e
alienar por qualquer título e em geral realizar quaisquer operações
sobre acções, obrigações ou outros títulos-valores, bem como reali-
zar actos dos quais resulte a participação noutras sociedades, quer
participando na sua constituição, quer subscrevendo acções nos au-
mentos de capital e outras emissões de títulos-valores;

d) Administrar bens móveis ou imóveis, fazer declarações de cons-
trução e plantação, delimitações, demarcações, divisões, materiais,
modificações hipotecárias; celebrar, modificar e extinguir arrenda-
mentos e quaisquer outras cessões de uso e fruição;

e) Girar, aceitar, endossar, intervir e protestar letras de câmbio e
outros documentos de giro;

f) Solicitar empréstimos ou créditos e reconhecer dívidas e créditos;
g) Usar, acompanhar, abrir e cancelar contas e depósitos de qual-

quer classe em bancos, institutos e organismos oficiais, fazendo tudo
quanto a legislação e a prática bancárias permitam; depositar e le-
vantar dinheiro; alugar e utilizar cofres;

h) Nomear e demitir empregados e representantes; assinar contra-
tos de trabalho de transporte e de trespasse de locais comerciais; le-
vantar e remeter géneros, envios e giros;

i) Comparecer perante quaisquer juízo e tribunais de qualquer juris-
dição e perante quaisquer organismos públicos por qualquer motivo e
em toda classe de juízos e processos, inclusivamente arbitrais; interpor
recursos, inclusivamente de revisão, revista ou nulidade, ratificar escritos
e desistir das actuações, quer directamente, quer por meio de advoga-
dos e solicitadores, aos quais poderão conferir as procurações neces-
sárias, inclusivamente a procuração com poderes forenses gerais;

j) Outorgar e assinar toda a classe de documentos públicos ou pri-
vados; levantar e cobrar qualquer quantia ou fundos de qualquer orga-
nismo público ou privado, assinando para o efeito, quitações, recibos,
facturas e livranças;

k) Executar e, se for caso disso, formalizar as deliberações da as-
sembleia geral;

l) Outorgar procurações de toda a classe, forenses ou não, e modi-
ficar e revogar as procurações conferidas;

m) Avalizar letras de câmbio, emprestar dinheiro a terceiros e
prestar garantir a favor de empresas do grupo ou associados.

14.º

Destituição e responsabilidade dos administradores

Os administradores podem ser destituídos livremente em qualquer
momento pela assembleia geral.

A responsabilidade dos administradores perante a sociedade e
perante os accionistas e terceiros, determinar-se-á e exigir-se-á na
forma prevista na lei.

Não obstante e para além de, pelas causas previstas na lei, os
administradores ficarão isentos de responsabilidade perante a socie-
dade e os accionistas se solicitarem autorização prévia à assembleia
geral para realizarem os seus actos, salvo se da demora na sua rea-
lização advir um prejuízo maior devido à urgência ou à oportuni-
dade do caso.

A referida autorização prévia não necessitará de ser alegada ou
acreditada perante terceiros.

A isenção de responsabilidade dos administradores não abrange-
rá a responsabilidade derivada de actos contrários à lei ou realiza-
dos sem a diligência devida.

15.º

Disposições económicas

a) Os exercícios sociais concluirão e serão encerrados no dia 31 de
Dezembro de cada ano;

b) Os administradores deverão fazer a escrituração dos livros so-
ciais e de contabilidade e redigir as contas do exercício e o relató-
rio de gestão conforme ao previsto na lei.

c) As contas do exercício e o relatório de gestão devem ser assi-
nados pelos administradores. Se faltar a assinatura de algum deles,
justificar-se-á em cada um dos documentos em que faltar, expressan-
do a causa.

d) Quando, de harmonia com a lei, a sociedade não tiver a obri-
gação de fazer revisar as suas contas por um revisor oficial, os ac-
cionistas detentores de, pelo menos, 5% do capital, poderão solici-
tar, conforme ao disposto na lei, a nomeação de um revisor oficial
de contas, para realizar a revisão legal das contas de um exercício,
desde que não tenham decorrido três meses desde a data do encer-
ramento do mesmo.

O pagamento da revisão das contas, constitui encargo da socie-
dade. Não obstante, se da revisão não resultarem vícios ou irregula-
ridades essenciais que ponham em risco a situação financeira da
sociedade ou infracção grave da lei ou destes estatutos, a assembleia
geral que deva aprovar as contas referidas poderá deliberar que os
accionistas solicitantes devolvam as despesas em que a sociedade ti-
ver incorrido.

e) Cumprindo os requisitos previstos na lei e nestes estatutos para
a modificação dos mesmos a assembleia geral extraordinária, poderá
deliberar a obrigatoriedade de que a sociedade submeta as contas anuais
de uma forma sistemática à revisão dos revisores oficiais de contas,
ainda que a lei o não exija. Com os mesmos requisitos deliberar-se-á
a supressão desta obrigação.

f) Desde o momento em que a assembleia geral for convocada,
qualquer accionista poderá obter da sociedade de maneira imediata e
gratuita os documentos que deverão ser submetidos à aprovação da
assembleia, bem como o relatório dos revisores oficiais de contas, se
for caso disso. A convocatória deverá mencionar este direito.

g) Os lucros líquidos obtidos depois de pagos os impostos e cober-
tas as reservas legais ou voluntárias distribuir-se-ão entre os accionis-
tas na proporção correspondente ao capital liberado por cada um
deles.

h) Dentro do mês seguinte à aprovação das contas anuais,
apresentar-se-á para ser depositada no registo comercial da localida-
de em que a sociedade tiver a sua sede, a certidão da aprovação das
contas anuais pela assembleia geral e da aplicação dos resultados, à
qual juntar-se-ão um exemplar de cada uma das referidas contas e mais
documentos previstos na lei. Se alguma das contas anuais tivesse sido
formulada de uma maneira abreviada, far-se-á constar na certidão,
expressando o motivo.

O incumprimento pelos administradores desta obrigação dará lugar
à responsabilidade prevista na lei.

16.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e liquidação da sociedade realizar-se-ão de harmonia
com as disposições da Lei das Sociedades Anónimas e mais normas
aplicáveis. Dissolvida a sociedade, esta entra no período de liquida-
ção, excepto nos casos de fusão ou cisão totais, ou em qualquer outro
caso de transmissão global do activo e passivo.
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Quando seja procedente nomear liquidadores, estes serão designa-
dos pela assembleia geral e o seu número será ímpar. Deverão cum-
prir na sua actuação as deliberações da assembleia, bem como as nor-
mas dos artigos 266.º ao 281.º da Lei das Sociedades Anónimas.

17.º

Outras disposições

a) Sempre que a lei ou estes estatutos disponham que deve ser feita
uma notificação pessoal aos accionistas � inclusivamente em subs-
tituição da publicação de uma convocatória �, esta far-se-á, de for-
ma clara e indubitada, no domicílio de cada accionista que conste
do livro de registo de acções nominativas. Para o efeito, os accio-
nistas poderão pedir em qualquer momento a actualização ou mu-
dança dos dados relativos ao seu domicílio constantes do referido
livro.

b) Convenção sobre competência em razão do território: todo li-
tígio entre os sócios ou entre estes e a sociedade, será submetido ao
foro da localidade em que a sociedade tiver a sua sede, com renún-
cia ao foro próprio se for diferente.

c) Incompatibilidades: não poderão deter nem exercer cargos na
sociedade que se inscreve as pessoas abrangidas por alguma das proi-
bições ou incompatibilidades estabelecidas nas Leis n.os 12/1995, de
11 de Maio, e 14/1995, de 12 de Abril, e nas demais disposições le-
gais, estatais ou autonómicas, na medida e nas condições nelas deter-
minadas.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 12114510

VILA REAL
MESÃO FRIO

TURMESÃO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 79/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º P-504876260; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000515.

Certifico que entre Martinho Barrias da Silva, casado com Her-
mínia Ferreira Batista Chaves, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na freguesia da Pena, concelho de Vila Real; e
Manuel Alberto Tapada da Costa, casado com Rosa Maria Fernandes
Osório da Silva Tapada, sob o regime da comunhão de geral de bens,
residente no lugar do assento, Cumieira, concelho de Santa Marta de
Penaguião, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Turmesão, Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na freguesia de São Nicolau,
concelho de Mesão Frio.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais,
sucursais e agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de actividades hoteleiras,
alojamento e de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor no-
minal de 24 939,89 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Martinho Barrias da Silva e Manuel Alberto Tapada da Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios,
ora designados gerentes, e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou fazer adquirir a quota de
qualquer sócio quando este lese os interesses da sociedade ou no caso
de aquela ser arrolada, penhorada, arrestada ou de qualquer maneira
apreendida judicialmente, por falência do sócio titular.

2 � Considera-se a amortização efectuada logo que a assembleia
geral delibere nesse sentido, sendo o valor da quota em causa fixado
com base no estado da sociedade à data em que ocorreu o facto deter-
minante da liquidação, e o seu pagamento efectuado em prestações
mensais até 12 meses a contar da deliberação.

3 � No caso de amortização recair sobre as quotas arroladas, ar-
restadas, penhoradas ou incluídas na massa falida, a contrapartida da
amortização obedece ao disposto no artigo 235.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade assume de pleno direito com o registo definitivo
do contrato as obrigações que versem sobre as despesas de constitui-
ção e registo.

2 � Para fazer face às despesas com esta escritura, respectivo
registo e publicações e à aquisição de mobiliário, máquinas e equipa-
mentos necessários à instalação de serviços da sociedade, ficam desde
já autorizados os gerentes a proceder ao levantamento da importân-
cia depositada na conta aberta em nome da sociedade no Banco Por-
tuguês de Negócios, agência de Vila Real.

A Escriturária Superior, Maria Helena da Silva Santos.
01341545

VILA POUCA DE AGUIAR

G. P. N. � GRANITOS E PAVIMENTAÇÕES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 283/001006; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/001006.

Certifico que entre Maria Arlete Alves Leite, casado com Rogério
Guerra Leite, na comunhão de adquiridos; Cátia Isabel Alves Leite,
solteira, menor; e Ernesto Filipe Alves Leite, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de G. P. N. � Granitos e Pa-
vimentações do Norte, L.da, e tem a sua sede no lugar da Zona Indus-
trial de Sabroso de Aguiar, lote 9, freguesia de Sabroso de Aguiar,
concelho de Vila Pouca de Aguiar, e durará por tempo indeterminado
a contar da data do registo definitivo deste contrato.

§ único. Por deliberação da gerência, pode ser transferida a sede
social para qualquer outro local do concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de serragem, corte,
polimento e acabamento de pedra, realizada fora das pedreiras e pa-
vimentações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 012 050$ (25 000 euros), e corresponde à soma de três quotas: uma
de 4 009 640$ (20 000 euros), pertencente à sócia Maria Arlete Al-
ves Leite; outra de 501 205$ (2500 euros), pertencente ao sócio
Ernesto Filipe Alves Leite; e outra de 501 205$ (2500 euros), per-
tencente à sócia Cátia Isabel Alves Leite

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições aprovadas em assembleia geral, podendo ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 20 vezes o va-
lor do capital social.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, ficando
desde já permitida a divisão, no caso de cessão parcial, a cessão a
estranhos depende do prévio consentimento da sociedade, à qual é
reservado o direito de preferência.
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ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar quotas, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por insolvência dos respectivos sócios ou se for declarado in-

terdito ou inabilitado para exercer pessoalmente os seus direitos;
c) Cessão, total ou parcial, de quotas sem prévio consentimento

da sociedade, quando necessária;
d) Se a quota for objecto de penhora, retenção ou apreensão ju-

dicial ou, por qualquer outro motivo, se verificar o risco da sua
venda por ordem judicial.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinado em face do último balanço aprovado.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a contar
da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a permi-
te, devendo ser comunicada ao sócio através de carta registada no
prazo de 15 dias.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria
Arlete Alves Leite, desde já nomeada gente, sendo necessária a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

2 � A gerência, fica desde já, autorizada a proceder ao levanta-
mento da importância correspondente ao capital social, que se achar
depositado no Crédito Predial Português, dependência de Vila Pouca
de Aguiar, com vista à cobertura de despesas de constituição, instala-
ção e de outros encargos, nomeadamente fazer face às despesas de-
correntes dos investimentos a realizar com mobiliário e equipamento
necessário à instalação da sociedade.

3 � A gerência fica expressamente proibida de obrigar a socie-
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente, fianças, abonações, letras de favor e semelhantes.

4 � Fica desde já autorizada a sociedade a constituir mandatá-
rios que a representem em todos os actos e contratos relacionados
com o exercício da sua actividade.

5 � A gerência poderá ser exercida por pessoa estranha à sociedade.

ARTIGO 7.º

Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos;
d) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira de mobiliário

ou imobiliário.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão, no mínimo, anuais, a realizar no pri-
meiro trimestre de cada ano e serão convocadas por carta registada
ou por convocatória individual mediante recibo em livro de proto-
colo, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

No caso de interdição ou falecimento de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com o representante legal ou os herdeiros do fale-
cido, enquanto se mantiver indivisa a respectiva quota.

ARTIGO 10.º

No mais, não previsto no presente contrato de sociedade, será
aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais e demais
legislação subsidiária.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 13837010

JALES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 124/900410; identificação de pessoa colectiva
n.º 502327359; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
20001012.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 13837028

CASAL AGRÍCOLA DE PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 40/681202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329443; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 15; números e datas das apre-
sentações: 6/991124 e 1 e 2/20001013.

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

a) Cessação de funções de gerente de José Manuel dos Santos
Chaves, por renúncia, em 18 de Junho de 1999;

b) Cessação de funções, por óbito, dos gerentes Manuel António
da Mota, Manuel Joaquim Lourenço Chaves e José Pinto Miranda,
respectivamente, em 21 de Agosto de 1995, 25 de Junho de 1986 e
31 de Outubro de 1992;

c) Designação de gerentes: Maria Manuela Queirós Vasconcelos
Mota dos Santos, casada, residente na Avenida da Boavista, Porto;
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa, casada,
residente na Avenida de Paiva Couceiro, 704, Porto; e Maria Paula
Queirós Vasconcelos Mota de Meireles, casada, residente na Ave-
nida da Boavista, 2453, Porto.

Data das deliberações: 5 de Julho de 1999 e 14 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 13837036

VILA REAL

REAL FUTURO � FORMAÇÃO E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1519; identificação de pessoa colectiva n.º 504587315; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 5, 7 e 8/000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registos:

a) Foi alterado a denominação do capital social para euros.
Capital: 6000 euros.
b) O gerente Herculano José Resendo de Morais Antas, cessou as

suas funções por renúncia.
Data: 6 de Maio de 2000.
c) Foi alterado o contrato da sociedade, com aumento de capital

de 6000 euros para 12 000 euros.
Montante do aumento: 6000 euros.
d) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que con-

cerne aos artigos 3.º, 5.º e seu § 1.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capita social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro e
outros valores, é de 12 000 euros (2 405 784$) e corresponde à soma
de duas quotas: uma no valor nominal de 7200 euros (1 443 470$),
pertencente ao sócio José Pedro; e outro no valor no valor nominal
de 4800 euros (962 314$), pertencente à sócia Isabel Maria.

ARTIGO 5.º

A gerência pertence a dois ou mais gerentes designados em assem-
bleia geral.

§ 1.º Continua gerente o sócio José Pedro Montenegro de Figuei-
redo Chagas Ramos e é nomeada gerente a sócia Isabel Maria
Montenegro de Figueiredo Ramos, bastando a assinatura de um dos
gerentes, para validamente obrigar a sociedade, porém no caso de
virem a ser nomeados gerentes, não sócios, será então necessária a
assinatura conjunta de dois dos gerentes.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542107

REAL RIO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1631; número e data da apresentação: 4/000717.

Certifico que entre Manuel Vilela Filho, casado com Cecília Car-
men de Almeida Leite Vilela, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua do Ipanema, 99, apartado 904, Rio de Janeiro, Brasil; José
Maria Vilela, casado com Cristina Alves Labrujo Vilela, residente
na Rua do Professor Fernando Fernando Raja Gabaglia, 376, casa
B, Rio de Janeiro, Brasil; Luís Carlos Vilela, casado com Hélia
Maria dos Santos Vilela, na separação de bens, residente na Rua do
Prefeito Mendes Morais, 1400, apartado 904, bloco 3, Rio de Ja-
neiro, Brasil; António Carlos Vilela, casado com Teresinha Lopes de
Almeida Vilela, na comunhão geral, residente no Rio de Janeiro, Bra-
sil, Ipanema, 157, apartado 1802; e Carmen Lúcia Vilela Valente,
casada com Laerte Pereira Valente, na comunhão geral, residente na
Avenida do Marechal Henrique Lote, 180, apartado 508, Rio de Ja-
neiro, Brasil, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas
cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REAL RIO � Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede social na Rua do Dr. Domingos
Campos, bloco 6, loja 23, freguesia de Nossa Senhora da Concei-
ção, concelho de Vila Real.

2 � Por deliberação da assembleia geral pode a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou extinguir em território nacional
ou estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de cinco quotas iguais de 400 000$,
uma pertencente ao sócio Luís Carlos Vilela, outra pertencente ao
sócio António Carlos Vilela, outra pertencente ao sócio José Maria
Vilela, outra pertencente à sócia Lúcia Vilela Valente e outra per-
tencente ao sócio Manuel Vilela Filho.

ARTIGO 4.º

1 � As cessões e divisões de quotas, dependem sempre e indepen-
dentemente da qualidade de cessionário, do consentimento da socie-
dade.

2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aqui-
sição de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de preferên-
cia relativamente às cessões de quotas que careçam do seu consenti-
mento, subsidiariamente, e quando a sociedade não quiser ou não puder
exercer o direito que lhe cabe, têm os sócios esse direito.

3 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral
para o efeito convocada, mediante o envio aos sócios de carta
registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias.

4 � A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renuncia ao exercício do direito
de preferência.

ARTIGO 5.º

A constituição de usufruto sobre quotas da sociedade está sujeita ao
disposto nos artigos anteriores.

ARTIGO 6.º

A constituição de usufruto ou cessão de quotas, pressupõe sem-
pre que o sócio dirija carta registada à sociedade com aviso de re-
cepção, identificando o usufrutuário ou cessionário e os termos da
projectada oneração ou cessão.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse

subjacente ao disposto nos artigos anteriores, nomeadamente quando
objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, de separação de bens, não seja a quota adjudicada ao respec-
tivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinada em face do último balanço aprovado, sendo paga
em seis prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a pri-
meira três meses após a deliberação da amortização.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a contar
da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a permi-
ta, consuma-se com a respectiva deliberação e deve ser comunicado
ao sócio através de carta registada com aviso de recepção no prazo
de 15 dias.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência.

2 � A gerência pertence aos sócios Luís Carlos Vilela, António
Carlos Vilela, José Maria Vilela, Carmen Lúcia Vilela Valente e Ma-
nuel Vilela Filho.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência, poderá ser remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral para o efeito convocada.

2 � No caso da gerência ser remunerada, o montante da remune-
ração será fixada na reunião da assembleia geral, referida no número
anterior.

3 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade para a prática de actos determinados e de acordo com a pre-
ceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a levantar as importâncias do
capital para o pagamento das despesas com a constituição e registo
da sociedade, bem como a aquisição de equipamento de comércio
indispensáveis ao início da actividade da mesma.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542093

DENTAMEDI � MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1267;
identificação de pessoa colectiva n.º 503875864; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545653

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA MULHER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 503470430; data da
apresentação: 000629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545777

CARDOSO & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1343;
identificação de pessoa colectiva n.º 504038435; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545645

CHAMAVIVA � GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1049;
identificação de pessoa colectiva n.º 503314390; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545637

NOVA LUZTEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1119;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508896; inscrição n.º 11 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 3 e 5/000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

a) Foi aumentado o capital da sociedade de 10 000 000$ para
50 000 000$.

Montante do montante: 40 000 000$
b) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que con-

cerne aos artigos 3.º e § único do 4.º, dos quais passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro e
outros valores, é de 50 000 000$, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de 15 332 500$, do sócio José Carlos
Graça de Freitas; uma do valor nominal de 11 075 000$, do outor-
gante engenheiro Levi Henrique Eiró Ferreira Leandro; uma do valor
nominal de 14 257 500$, do sócio Dr. Jorge Tomás Pereira Nunes de
Matos; outra do valor nominal de 1 200 000$, do sócio Alfredo Au-
gusto Ribeiro Marques; outra do valor nominal de 6 500 000$, da só-
cia engenheira Leonor Teixeira Lucas; e outra do valor nominal de
1 635 000$, do sócio Carlos Serafim Fonseca Sabrosa.

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade ficará obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, com a assinatura conjunta do gerente José Carlos e do gerente
Levi Henrique, ou com a assinatura conjunta dos gerentes José Car-
los, Leonor e Carlos Serafim ou ainda com a assinatura conjunta dos
gerentes Levi Henrique, Leonor e Carlos Serafim.

c) O gerente Jorge Tomás Alves Pereira Nunes de Matos, cessou
as suas funções, por renúncia.

Data: 8 de Abril de 2000.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542026

RESTAURANTE REGADA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1177;
identificação de pessoa colectiva n.º 503629782; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545785

VILA PLAS II � PORTAS E JANELAS DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1531;
identificação de pessoa colectiva n.º 504581902; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545769

TRANSPORTES AUGUSTO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1107;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480711; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e
restantes documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545750

JOSÉ MATIAS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1330;
identificação de pessoa colectiva n.º 504035398; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e
restantes documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545742

JOÃO MIGUEL ALVES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1537;
identificação de pessoa colectiva n.º 504782045; data da apresen-
tação: 000629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545726

SILVIBÉRIA, SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1327;
identificação de pessoa colectiva n.º 504035495; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545718

METALIMUR � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1087; identificação de pessoa colectiva n.º 503458210; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545700

CABELEIREIRO DOS QUINCHOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1295; identificação de pessoa colectiva n.º 503945846; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545696

PERMUCASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1534;
identificação de pessoa colectiva n.º 504633562; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545688

EUFÉMIA RIBEIRO & CASTELO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1424;
identificação de pessoa colectiva n.º 504337327; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545670

CLÍNICA PEDIÁTRICA A CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1081; identificação de pessoa colectiva n.º 503452076; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545661

IMOBILIÁRIA DO ALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 502602805; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: 13, 14, 15 e 16/000711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

a) O gerente Helder da Cruz Sampaio, cessou as suas funções, por
renúncia.

Data: 30 de Junho de 2000.
b) A gerente Cândida Cristina Angélico Rodrigues Sampaio, ces-

sou as suas funções, por renúncia.
Data: 30 de Junho de 2000.
c) Foram designados gerentes: Alfredo da Silva Cunha e Alberto

Manuel Martins dos Santos Simões.
Data: 30 de Junho de 2000.
d) Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para

5000 euros.
Montante do aumento: 99 841 000$.
e) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que con-

cerne ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 250 000$ cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Alfredo da Silva Cunha e
Alberto Manuel Martins dos Santos Simões.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542069

ARMAZÉNS DO MARÃO � ARTIGOS
FUNERÁRIOS E RELIGIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1630;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000710.

Certifico que entre Martinho Mourão da Costa, casado com Ma-
ria Isabel Simões Perdigão da Costa, na comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Gravelos, freguesia de Adoufe, concelho de
Vila Real; José Cerqueira, casado com Maria da Glória de Jesus Ribei-
ro Cerqueira, na comunhão geral, residente no lugar de São Lázaro,
freguesia de São Gonçalo, concelho de Amarante; e Agostinho Leo-
nel Andrade Fernandes Carvalho, casado com Maria Susana Teixeira
Carvalho Fernandes, na comunhão de adquiridos, residente no lugar
da Serra, freguesia da Chapa, concelho de Amarante, foi constituída
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a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes do
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ARMAZÉNS DO MARÃO �
Artigos Funerários e Religiosos, L.da, tem a sua sede no lugar de
Gravelos, freguesia de Adoufe, do concelho de Vila Real, podendo por
deliberação da gerência, vir a criar ou suprimir agências, delegações,
sucursais ou outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no armazenamento de artigos fúnebres
e religiosos para revenda e florista.

3.º

O capital social é de 6000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
no valor de 2000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Martinho Mourão da Costa, José Cerqueira e Agostinho Leo-
nel Andrade Fernandes Carvalho.

4.º

A cessão de quotas, onerosa ou gratuita, mesmo entre os sócios,
carece sempre do consentimento da sociedade, a qual goza do di-
reito de preferência na sua alienação onerosa, direito que seguida-
mente se defere aos sócios não cedentes.

§ 1.º Havendo dois ou mais sócios interessados na sua aquisição
a quota será rateada na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Em caso de recusa de consentimento por parte da sociedade,
esta obriga-se a amortizar a referida quota, por balanço de ocasião,
sendo o valor apurado liquidado em cinco prestações semestrais, su-
cessivas e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a data
em que for deliberada a amortização.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio, independente-
mente do seu consentimento nos seguintes casos:

a) Quando a mesma for objecto de penhora, arresto, arrolamento
ou de qualquer outra forma retirada da livre disponibilidade do seu
titular;

b) Quando, em partilhas resultantes de divórcio, a quota não seja
adjudicada ao respectivo titular;

c) Quando o sócio titular haja violado dolosamente o contrato social
ou cometido qualquer outro acto lesivo dos interesses da sociedade.

§ único. O valor da amortização será calculado de acordo com o
último balanço aprovado.

6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, basta e é suficiente a assinatura con-
junta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais à gerência são atribuídos
poderes para:

a) Exercer os poderes normais de administração;
b) Representar a sociedade activa e passivamente em juízo e fora

dele, podendo desistir, confessar ou transigir em processos judiciais,
por si ou através de mandatários;

c) Adquirir, trocar ou alienar, quaisquer bens móveis ou imóveis
para serviço da sociedade incluindo a compra e venda de veículos
automóveis;

d) A tomada por trespasse ou arrendamento de quaisquer locais para
a sociedade, a negociação de contracção de quaisquer empréstimos
junto de qualquer entidade financeira nacional ou estrangeira assumindo
obrigações e prestando garantias para os mesmos.

6.º

É expressamente vedado aos gerentes comprometer a sociedade em
actos ou documentos estranhos ao objecto social, designadamente,
fianças, abonações, avais, letras de favor e semelhantes, respondendo
o sócio contraventor pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que
venha a ocasionar.

8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou representante legal

do interdito devendo aqueles designar um, entre si, que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver em comunhão he-
reditária.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com a
antecedência mínima de 15 dias, se outras formalidades ou maior prazo
não for legalmente exigido.

Transitório

A sociedade assume, desde já, todas  as despesas com a sua consti-
tuição, publicações e registo, ficando a gerência autorizada a movi-
mentar a conta de depósito correspondente ao capital social para
pagamento daquelas despesas, bem como para aquisição de equipa-
mentos e mercadorias destinadas ao objecto social desta sociedade.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542034

DOURO ANTIGO � ANTIQUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1633; número e data da apresentação: 9/000724.

Certifico que entre Maria Teresa Couceiro da Costa Sequeira
Ramos, casada com Rui Manuel Ribeiro Ramos, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua de D. Afonso III, 15, freguesia de São
Dinis, concelho de Vila Real; e Rui Manuel Ribeiro Ramos, casado
com a primeira outorgante e com ela residente, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes do
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DOURO ANTIGO � Antiquários, L.da,
e tem a sua sede na Rua de D. Afonso III, 15, freguesia de São Dinis,
concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode-
rá ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, su-
cursais e agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste na comercialização a retalho de antigui-
dades e prestação de serviços de decoração, fabrico e comercialização
de mobiliário e artigos de decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 eu-
ros, a cada um dos sócios Maria Teresa Couceiro da Costa Sequeira
Ramos e Rui Manuel Ribeiro Ramos.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo, fica reservado o direito de pre-
ferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obriga-
ção é suficiente assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, um gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira mobiliária ou

imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabe-

lecimentos comerciais para e da sociedade; e
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542140
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BARBOSA, NOGUEIRA, MONTEIRO, CASTRO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501997806; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 3/000706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato da sociedade, no que concerne ao artigo 1.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José & Monteiro, L.da, e continua a ter
a sua sede na Rua do Dr. Roque da Silveira, 10 e 12, em Vila Real.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542042

CARNEIRO, SOARES & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 500327904; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 9/000718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) Foi aumentado o capital da sociedade de 30 000 000$ para
100 000 000$.

Aumento: 70 000 000$.
b) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que con-

cerne ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de 100 000 000$, e corresponde à
soma de duas quotas: sendo uma do valor de 704 000 000$, perten-
cente ao sócio Ilídio Manuel Afonso Carneiro; e outra do valor de
26 000 000$, pertencente ao sócio Helder da Cruz Sampaio.

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

Está conforme.

1 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542123

PÉ-DE-MEIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1369;
identificação de pessoa colectiva n.º 504097032; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; número e data da
apresentação: 5 e 7/000711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) O gerente Fernando de Sousa Pereira, cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 29 de Fevereiro de 2000.
b) Foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros.
Montante do aumento: 2410$.
c) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que con-

cerne aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 5000 euros, e dele pertence uma
quota de 4000 euros, à sócia Selene Pinheiro Mendes e uma quota de
1000 euros, à sócia Marília Maria Alves Machado Pereira.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada pela sócia Selene Pi-
nheiro Mendes, já nomeada gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade e representar validamente a socie-
dade em todos os actos e contratos que envolvam responsabilidade
ou obrigação, é suficiente assinatura de um gerente; e

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente poderá:
a) Comprar, ou vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explora-

ção, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da socie-
dade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542050

ENORTE � EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 500809160; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 32 e inscrição n.º 35; números e data das apre-
sentações: 2, 3 e 4/000713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

a) O administrador José Manuel Rosa Leitão Pereira, cessou as suas
funções, por renúncia.

Data: 13 de Setembro de 1999.
b) O administrador António Manuel Ferreira de Matos Fernandes,

cessou as suas funções por renúncia.
Data: 30 de Março de 2000.
c) Foi feita a designação de administradores:
Designados: João Manuel Machado Relvas e António Rodrigo da

Conceição Guedes.
Recomposição do conselho de administração:
Presidente � José Manuel Ferreira de Matos Fernandes; adminis-

tradores � João Manuel Machado Relvas e António Rodrigo da Con-
ceição Guedes.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06542085

TREZE � PRODUÇÃO EM VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1305;
identificação de pessoa colectiva n.º 503974340; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, o texto da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06545734

VISEU
CARREGAL DO SAL

CONSTRUÇÕES PAGODE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 150; identificação de pessoa colectiva n.º 503411094.

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

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da Silva.
07277342



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 259 � 9 de Novembro de 2000 23 798-(117)

MORTÁGUA

CORTAGRI � CORTEGAÇA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 503846368; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000926.

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

Cessação das funções de gerente de João Pedro Brás de Morais
Lobo, por renúncia, em 25 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13706969

VILA NOVA DE PAIVA

TOPAGRÍCOLA � PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrí-
cula n.º 126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000731.

Certifico que entre João Carlos de Oliveira Rego e Maria de La
Salete Ferreira Nunes da Costa, ambos casados, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOPAGRÍCOLA � Produtos
Agropecuários, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Aquilino Ri-
beiro, 10, rés-do-chão, direito, em Vila Nova de Paiva.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem consentimento
de outros órgãos.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio de produtos
agropecuários e comércio a retalho de outros produtos novos em
estabelecimentos especializados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas de
valor igual, uma de cada sócio.

4.º

A gerência fica a pertencer a ambos os sócios, aqui designados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um deles para vincular a
sociedade perante terceiros.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
Quando a favor de estranhos à sociedade, depende do consenti-

mento desta, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, e aos outros sócios em segundo.

Transitório

Fica desde já a gerência, autorizada a proceder ao levantamento do
capital depositado em nome da sociedade, para fazer face a despesas
de constituição e registo da mesma e de quaisquer outras que venham
a ser efectuadas com a aquisição de bens necessários à instalação e
início da actividde da sociedade.

Está conforme.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Alzira Maria Ribeiro Tavares.
11157143

SEBADELHE & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrí-
cula n.º 127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000802.

Certifico que entre Maria Teresa Lopes Cardoso, divorciada; e,
Elisabete Maria Sebadelhe, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que e rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sebadelhe & Lopes, L.da, e tem a
sua sede na vila, freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pastelaria e café com
fabrico próprio.

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e corresponde à soma das
duas quotas iguais de 501 205$, pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral pertence a ambas as sócias,
desde já noemadas gerentes, bastando a assinatura de uma só de-
las para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos.

5.º

Poderão ser efectuados pelos sócios à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 250 000 euros, me-
diante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de
votos.

6.º

As cessões onerosas de quotas a não sócios dependem do consenti-
mento da sociedade, cabendo em primeiro lugar o direito de preferên-
cia ao sócio ou sócios não cedentes e, em segundo lugar à sociedade.

Está conforme.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Alzira Maria Ribeiro Tavares.
11157151

C-3 � CONTABILIDADE, CONSULTADORIA,
PROJECTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrí-
cula n.º 86; identificação de pessoa colectiva n.º 503517593; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 6/000605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 750 000$ para 1 002 410$; e em consequên-
cia alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade, ficando o mesmo
com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de igual valor, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente a metade do capital
social.

3 � Qualquer um dos sócios pode fazer os suprimentos de que a
sociedade carecer, nas condições que forem acordadas em assembleia
geral.

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

Está conforme.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, Alzira Maria Ribeiro Tavares.
11157100



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 259 � 9 de Novembro de 200023 798-(118)

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República»,
deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LOCAIS  DE  INSCRIÇÃO  DE  NOVOS  ASSINANTES,

VENDA DE  PUBLICAÇÕES,
IMPRESSOS  E  ESPÉCIMES  NUMISMÁTICOS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

1180$00 � € 5,89


