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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO OESTE

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º, do Código do Notariado, que constitui parte integrante
da escritura de alteração dos estatutos da Associação de Municípios
do Oeste, lavrada de 61 a fl. 66 v.º, do livro de notas n.º 57, do
Notariado Privativo da Câmara Municipal de Torres Vedras.

ARTIGO 1.º

Constituição

1 � Os Municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos,
Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré,
Óbidos, Peniche, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras,
constituem entre si uma Associação, nos termos do Decreto-Lei n.º 99/
84, de 29 de Março e da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro.

2 � [...]
ARTIGO 9.º

Contribuição financeira

1 � [...]
2 � Em cada ano os municípios contribuirão para o orçamento da

Associação na parte não coberta pelas suas receitas, segundo fórmula
a definir pela assembleia intermunicipal.

ARTIGO 11.º

Pessoal

1 � A Associação pode dispor de quadro de pessoal próprio.
2 � Compete à assembleia intermunicipal deliberar sobre a forma de

imputação das despesas dos municípios associados, a qual carece de acordo
das assembleias municipais dos municípios em causa.

ARTIGO 12.º

Alteração dos estatutos

Qualquer alteração estatutária carecerá de acordo dos municípios
associados, nos termos do artigo 4.º, da Lei n.º 172/99, de 21 de
Setembro.

ARTIGO 17.º

Mesa

Os trabalhos da assembleia intermunicipal são dirigidos por uma
mesa, constituída pelo presidente, por um vice-presidente e um
secretário, a eleger entre os seus membros.

ARTIGO 18.º

Competência

É da exclusiva competência da assembleia intermunicipal:
n) Fixar sob proposta do conselho de administração, o quadro de

pessoal próprio da Associação e respectiva remuneração.

ARTIGO 34.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
1) O produto das comparticipações de cada município, de acordo

com o estabelecido no artigo 9.º

19 de Outubro de 2000. � O Presidente da Câmara, Jacinto António
Franco Leandro. 03-2-42 135

R. E. J. � ASSOCIAÇÃO REVISTA JÁ

Certifico que, em 12 de Novembro de 1999, lavrada de fl. 72 a
fl. 73, do livro de notas n.º 182-G, do Cartório Notarial de Algés, a
cargo da licenciada Luiza Maria de Carvalho Vieira, foi registada a
seguinte constituição de associação:

Constituição de associação

No dia 12 de Novembro de 1999, pelas 17 horas, no Cartório
Notarial de Algés, perante mim, licenciada Luiza Maria de Carvalho
Vieira, notária interina, do mencionado Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.ª Ana Cristina Almeida de Sousa, divorciada, natural da freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, residente na Rua da
Marquesa de Alorna, 4, rés-do-chão, esquerdo, concelho de Lisboa;

2.º Carlos Jorge Anjos Carvalheiro, divorciado, natural da freguesia
de São João Baptista, concelho de Tomar, residente na Rua do Conde,
22, Brazões, concelho de Tomar;

3.º Maria Isabel Antunes Silva Dias, divorciada, natural da fregue-
sia de Paialvo, concelho de tomar, residente no Campo Grande, 218,
10.º, concelho de Lisboa;

4.º José Manuel Carrilho Ribeiro Leitão, divorciado, natural da
freguesia de Camões, concelho de Lisboa, residente na Avenida de
Bartolomeu Dias, 196, Bairro do Rosário, Cascais;

5.º José António Ribeiro Mendes, casado, natural da freguesia de
Pedreira, concelho de Tomar, residente na Casa da Parreira, Rua
Principal, 9, Póvoa, Tires.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade n.os 7055848, de 4 de Janeiro de 1999, 4573379, de
18 de Dezembro de 1998, 2170974, de 28 de Outubro de 1997,
6070606, de 18 de Maio de 1998, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil, e 06416671, de 30 de Setembro de 1994, emitido pelo
Exército Português.

Pelos outorgantes foi declarado que, na qualidade de associados
fundadores, pela presente escritura constituem uma Associação,
denominada R. E. J. � Associação Revista Já, número de identifica-
ção de pessoa colectiva P-504664433, com sede na Avenida das
Forças Armadas, bloco 3, lote C, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa;

Que, esta Associação fica a reger-se pelos estatutos constantes do
documento complementar que faz parte integrante desta escritura,
que adiante se arquiva elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do
Código do Notariado, cujo conteúdo conhecem perfeitamente pelo
que dispensam a sua leitura.
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Exibiram o certificado de admissibilidade da denominação adopta-
da pela Associação, emitido em 25 de Agosto de 1999, pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas.

Arquivo no maço de documentos respeitante a este livro, o men-
cionado documento complementar.

Fiz aos outorgantes em voz alta e na presença simultânea de todos
a leitura e a explicação do conteúdo da presente escritura.

Documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, e faz parte integrante da escritura de 12 de
Novembro de 1999.

CAPÍTULO I

Denominação, objectivo, duração e sede social

ARTIGO 1.º

A Associação Revista Já, a seguir denominada REJ, é uma Associa-
ção sem fins lucrativos, constituída por tempo ilimitado com o
objectivo de preservar, defender e incrementar os valores artísticos
da revista portuguesa, promovendo as iniciativas de índole cultural
que a valorizem.

ARTIGO 2.º

A REJ tem sede na Avenida das Forças Armadas, bloco 3, lote C,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, a qual pode,
a todo o tempo, ser transferida para outro local desta cidade, mediante
simples deliberação da direcção nesse sentido.

CAPÍTULO II

Associados

SECÇÃO I

Categoria de associados
ARTIGO 3.º

São três as categorias dos associados:
a) Fundadores: são associados fundadores os que tenham de algum

modo contribuído para a criação da REJ e como tal sejam
reconhecidos na primeira assembleia geral, ou que outorguem na
escritura de constituição;

b) Efectivos: são associados efectivos, as pessoas singulares ou
colectivas, que, como tal e nos termos do artigo seguinte, sejam
admitidos pela direcção ou pela assembleia geral, sobre proposta de
um associado fundador ou dois associados efectivos;

c) Honorários: os que forem aceites em assembleia geral, mediante
proposta da direcção ou por um terço dos associados.

SECÇÃO II

Direitos dos associados
ARTIGO IV

1 � São direitos dos associados: fundadores e efectivos:
a) Assistir às reuniões da assembleia geral, tomando parte nos

trabalhos e votando as respectivas deliberações;
b) Eleger e ser eleito para os diversos cargos da REJ;
c) Participar nas iniciativas da REJ.
2 � Os associados honorários poderão assistir às reuniões da

assembleia geral, não tendo direito a voto, nem podendo ser eleitos,
nesta qualidade, para os cargos directivos.

SECÇÃO III

Deveres dos associados
ARTIGO 5.º

1 � São deveres dos associados:
a) Pagar as suas quotas e a jóia, com valores e aprovar em assem-

bleia geral, por maioria de dois terços dos presentes; exceptuando-se
os associados honorários;

b) Cumprir todas as disposições estatutárias e regulamentares e as
deliberações da assembleia geral;

c) Participar nas reuniões da assembleia geral;
d) Desempenhar as funções inerentes aos cargos para que forem

eleitos.

2 � A assembleia geral poderá definir regimes diferenciados de jóia
e quota.

SECÇÃO IV

Exclusão dos associados
ARTIGO 6.º

Constituem fundamento para a exclusão de associados:
a) A falta de pagamento das quotas pelo período de um ano;
b) A violação dos estatutos e regulamentos da REJ.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais da REJ:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal;
d) O conselho consultivo.

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno uso dos seus direitos.

2 � A assembleia geral funciona validamente em primeira convo-
cação, desde que estejam presentes ou representados, pelo menos,
metade do número total de associados com direito a voto.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral ordinária deverá realizar-se no último e primeiro
trimestre de cada ano, destinando-se:

a) À discussão e aprovação do relatório de contas da direcção e o
relatório do conselho fiscal relativos à actividade desenvolvida no
decurso do ano anterior;

b) À apresentação e aprovação do programa e orçamento para o
ano em curso;

c) A tratar de qualquer outro assunto da sua competência.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais extraordinárias, realizar-se-ão sempre
que o presidente da mesa da assembleia geral, assim o entenda, ou
quando solicitadas pela direcção, pelo conselho fiscal ou a requeri-
mento de, pelo menos, um terço dos associados no uso dos seus direitos
com ordem de trabalhos expressa.

2 � As assembleias gerais extraordinárias terão de se realizar no
prazo máximo de 20 dias a contar do correspondente pedido.

ARTIGO 11.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta dos votos dos associados presentes validamente
expressos, incidindo, apenas sobre assuntos para os quais a assem-
bleia tenha sido convocada, com excepção do exposto no número
seguinte.

2 � As deliberações quando incidam sobre a alteração dos estatu-
tos ou sobre a dissolução da REJ serão tomadas por maioria de três
quartos de todos os associados.

3 � Quando a urgência do assunto o justifique poderão ser incluí-
dos outros pontos na ordem de trabalhos, excepto os pontos do
número anterior, desde que assim seja deliberado, pela maioria
qualificada dos sócios existentes com direito a voto.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão con-
vocadas pelo presidente da mesa, com a antecedência mínima de
10 dias e através de aviso postal com expressa menção da data,
hora e local previstos para a sua realização e da respectiva ordem
de trabalhos.

ARTIGO 13.º

1 � Os associados com direito a voto não poderão fazer-se repre-
sentar nas assembleias gerais, por outros associados.
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ARTIGO 14.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger a mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho

fiscal;
b) Discutir e aprovar o relatório de contas da direcção e o relató-

rio do conselho fiscal;
c) Aprovar o programa e o orçamento propostos pela direcção;
d) Zelar pelo rigoroso cumprimento dos estatutos;
e) Dissolver a REJ, alterar os estatutos e destituir os órgãos so-

ciais;
f) Aprovar a admissão de novos sócios, quando proposta nos termos

estatutários;
g) Aprovar os regulamentos internos propostos pela direcção;
h) Autorizar e alienar dos bens da instituição.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral, será eleita por quatro anos e compõe-se
de um presidente, um vice-presidente e um secretário.

SECÇÃO II

Direcção
ARTIGO 16.º

A direcção será eleita por quatro anos e compõe-se de cinco
membros, sendo um presidente, outro vice-presidente e três vogais.

ARTIGO 17.º

À direcção compete:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, as deliberações da assem-

bleia geral e os regulamentos internos;
b) Administrar os bens da REJ e aqueles que lhe estejam confiados,

sendo-lhe absolutamente vedado aliená-los ou onerá-los sem prévio
consentimento da assembleia geral;

c) Apresentar à assembleia geral ordinária o relatório de contas da
sua gerência e o programa e o orçamento para o ano seguinte;

d) Lavrar em livro adequado as actas das reuniões;
e) Representar a Associação em juízo;
f) Propor a admissão de novos sócios quando proposta nos termos

dos estatutários;
g) Todas as outras funções que lhe sejam atribuídas pela legislação

em vigor.

ARTIGO 18.º

As deliberações da direcção serão tomadas pela maioria dos seus
membros.

SECÇÃO III

Conselho fiscal
ARTIGO 19.º

O conselho fiscal será eleito por quatro anos e compõe-se de um
presidente e dois relatores.

ARTIGO 20.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Fiscalizar todos os actos administradores e financeiros da direc-

ção;
b) Examinar a contabilidade da REJ;
c) Elaborar pareceres sobre o relatório de contas da direcção.

ARTIGO 21.º

As deliberações do conselho fiscal serão tomadas pela maioria dos
seus membros.

SECÇÃO IV

Conselho consultivo
ARTIGO 22.º

1 � Os membros do conselho consultivo são aprovados em as-
sembleia geral, pelo período de quatro anos, sob proposta da direc-
ção, da mesa da assembleia geral ou do presidente do conselho
consultivo.

2 � O presidente do conselho consultivo, vice-presidente e o
secretário, são eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 23.º

1 � Cabe ao conselho consultivo pronunciar-se, por intermédio
de pareceres, sobre todas as matérias consideradas de real importân-
cia para a vida da Associação, não sendo vinculativos.

2 � Os pareceres do conselho consultivo poderão resultar de
iniciativa própria ou de pedido de consulta de qualquer outro órgão de
associação.

CAPÍTULO IV

Eleições para os órgãos sociais

ARTIGO 24.º

As eleições far-se-ão por escrutínio secreto e por meio de listas de
que constem os nomes dos associados indigitados para o preenchi-
mento dos lugares diversos dos órgãos sociais, os quais serão afixados
oito dias antes das eleições.

CAPÍTULO V

SECÇÃO I

Recursos financeiros
ARTIGO 25.º

São recursos financeiros da REJ, os seguintes:
a) Quotas e jóias;
b) Doações;
c) Legados;
d) Quaisquer outros definidos pela assembleia geral ou mediante

proposta da direcção, no âmbito das competências desta;
e) Empréstimos.

SECÇÃO II

Disposição final
ARTIGO 26.º

A assembleia geral ao decidir a dissolução da REJ entregará os bens
à entidade que a lei determinar.

Vai conforme ao original.

12 de Novembro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
03-2-42 137

R. E. J. � ASSOCIAÇÃO REVISTA JÁ

Certifico que, em 27 de Março de 2000, lavrada de fl. 95 a fl. 96,
do livro de notas n.º 188-G, do Cartório Notarial de Algés, foi regis-
tada a seguinte constituição de associação:

Rectificação

No dia 27 de Março de 2000, no Cartório Notarial de Algés, peran-
te mim, licenciada Luiza Maria de Carvalho Vieira, notária interina, do
mencionado Cartório, compareceram como outorgantes:

1.ª Ana Cristina Almeida de Sousa, divorciada, natural da freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, residente na Rua da
Marquesa de Alorna, 4, rés-do-chão, esquerdo, concelho de Lisboa;

2.º Carlos Jorge Anjos Carvalheiro, divorciado, natural da freguesia de
São João Baptista, concelho de Tomar, residente na Rua do Conde,
22, Brazões, concelho de Tomar;

3.º Maria Isabel Antunes Silva Dias, divorciada, natural da fregue-
sia de Paialvo, concelho de tomar, residente no Campo Grande, 218,
10.º, concelho de Lisboa;

4.º José Manuel Carrilho Ribeiro Leitão, divorciado, natural da
freguesia de Camões, concelho de Lisboa, residente na Avenida de
Bartolomeu Dias, 196, Bairro do Rosário, Cascais;

5.º José António Ribeiro Mendes, casado, natural da freguesia de
Pedreira, concelho de Tomar, residente na Casa da Parreira, Rua
Principal, 9, Póvoa, Tires.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade n.os 7055848, de 4 de Janeiro de 1999, 4573379, de
18 de Dezembro de 1998, 2170974, de 28 de Outubro de 1997,
6070606, de 18 de Maio de 1998, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil, e 06416671, de 30 de Setembro de 1994, emitido pelo
Exército Português.
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Pelos outorgantes foi declarado que, na qualidade de associados
fundadores, por escritura de 12 de Novembro de 1999, lavrada a fls. 72 e
seguintes, do livro de notas n.º 82-G, do Cartório Notarial de Algés
constituíram uma Associação, denominada R. E. J. � Associação
Revista Já, número de identificação de pessoa colectiva P-504664433,
com sede na Avenida das Forças Armadas, bloco 3, lote C, freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa;

Que, pela presente escritura, rectificam aquela quanto aos artigos 2.º
e 13.º dos estatutos;

Que, em tudo o mais se mantém o constante da escritura ora
rectificada, passando os estatutos a ter a redacção constante do
documento complementar, que arquivo, elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, cujo conteúdo conhe-
cem perfeitamente pelo que dispensam a sua leitura.

Arquivo no maço de documentos respeitante a este livro, o men-
cionado documento complementar.

Fiz aos outorgantes em voz alta e na presença simultânea de todos
a leitura e a explicação do conteúdo da presente escritura.

Documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, e faz parte integrante da escritura.

CAPÍTULO I
Denominação, objectivo, duração e sede social

ARTIGO 1.º

A Associação Revista Já, a seguir denominada REJ, é uma Associa-
ção sem fins lucrativos, constituída por tempo ilimitado com o
objectivo de preservar, defender e incrementar os valores artísticos da
revista portuguesa, promovendo as iniciativas de índole cultural que a
valorizem.

ARTIGO 2.º

A REJ tem sede na Avenida das Forças Armadas, bloco 3, lote C,
7.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

CAPÍTULO II
Associados

SECÇÃO I

Categoria de associados
ARTIGO 3.º

São três as categorias dos associados:
a) Fundadores: são associados fundadores os que tenham de algum

modo contribuído para a criação da REJ e como tal sejam
reconhecidos na primeira assembleia geral, ou que outorguem na
escritura de constituição;

b) Efectivos: são associados efectivos, as pessoas singulares ou
colectivas, que, como tal e nos termos do artigo seguinte, sejam
admitidos pela direcção ou pela assembleia geral, sobre proposta de
um associado fundador ou dois associados efectivos;

c) Honorários: os que forem aceites em assembleia geral, mediante
proposta da direcção ou por um terço dos associados.

SECÇÃO II

Direitos dos associados
ARTIGO 4.º

1 � São direitos dos associados: fundadores e efectivos:
a) Assistir às reuniões da assembleia geral, tomando parte nos

trabalhos e votando as respectivas deliberações;
b) Eleger e ser eleito para os diversos cargos da REJ;
c) Participar nas iniciativas da REJ.
2 � Os associados honorários poderão assistir às reuniões da

assembleia geral, não tendo direito a voto, nem podendo ser eleitos,
nesta qualidade, para os cargos directivos.

SECÇÃO III

Deveres dos associados
ARTIGO 5.º

1 � São deveres dos associados:
a) Pagar as suas quotas e a jóia, com valores e aprovar em assem-

bleia geral, por maioria de dois terços dos presentes; exceptuando-se
os associados honorários;

b) Cumprir todas as disposições estatutárias e regulamentares e as
deliberações da assembleia geral;

c) Participar nas reuniões da assembleia geral;
d) Desempenhar as funções inerentes aos cargos para que forem

eleitos.
2 � A assembleia geral poderá definir regimes diferenciados de jóia

e quota.

SECÇÃO IV

Exclusão dos associados
ARTIGO 6.º

Constituem fundamento para a exclusão de associados:
a) A falta de pagamento das quotas pelo período de um ano;
b) A violação dos estatutos e regulamentos da REJ.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais da REJ:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal;
d) O conselho consultivo.

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno uso dos seus direitos.

2 � A assembleia geral funciona validamente em primeira convo-
cação, desde que estejam presentes ou representados, pelo menos,
metade do número total de associados com direito a voto.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral ordinária deverá realizar-se no último e primeiro
trimestre de cada ano, destinando-se:

a) À discussão e aprovação do relatório de contas da direcção e o
relatório do conselho fiscal relativos à actividade desenvolvida no
decurso do ano anterior;

b) À apresentação e aprovação do programa e orçamento para o
ano em curso;

c) A tratar de qualquer outro assunto da sua competência.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais extraordinárias, realizar-se-ão sempre
que o presidente da mesa da assembleia geral, assim o entenda, ou
quando solicitadas pela direcção, pelo conselho fiscal ou a requeri-
mento de, pelo menos, um terço dos associados no uso dos seus direitos
com ordem de trabalhos expressa.

2 � As assembleias gerais extraordinárias terão de se realizar no
prazo máximo de 20 dias a contar do correspondente pedido.

ARTIGO 11.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
absoluta dos votos dos associados presentes validamente expressos,
incidindo, apenas sobre assuntos para os quais a assembleia tenha sido
convocada, com excepção do exposto no número seguinte.

2 � As deliberações quando incidam sobre a alteração dos estatu-
tos ou sobre a dissolução da REJ serão tomadas por maioria de três
quartos de todos os associados.

3 � Quando a urgência do assunto o justifique poderão ser incluí-
dos outros pontos na ordem de trabalhos, excepto os pontos do
número anterior, desde que assim seja deliberado, pela maioria
qualificada dos sócios existentes com direito a voto.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão con-
vocadas pelo presidente da mesa, com a antecedência mínima de
10 dias e através de aviso postal com expressa menção da data,
hora e local previstos para a sua realização e da respectiva ordem
de trabalhos.
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ARTIGO 13.º

1 � Os associados com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais, por outros associados.

ARTIGO 14.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger a mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho

fiscal;
b) Discutir e aprovar o relatório de contas da direcção e o relató-

rio do conselho fiscal;
c) Aprovar o programa e o orçamento propostos pela direcção;
d) Zelar pelo rigoroso cumprimento dos estatutos;
e) Dissolver a REJ, alterar os estatutos e destituir os órgãos so-

ciais;
f) Aprovar a admissão de novos sócios, quando proposta nos termos

estatutários;
g) Aprovar os regulamentos internos propostos pela direcção;
h) Autorizar a alienação dos bens da instituição.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral, será eleita por quatro anos e compõe-se
de um presidente, um vice-presidente e um secretário

SECÇÃO II

Direcção
ARTIGO 16.º

A direcção será eleita por quatro anos e compõe-se de cinco
membros, sendo um presidente, outro vice-presidente e três vogais.

ARTIGO 17.º

À direcção compete:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, as deliberações da assem-

bleia geral e os regulamentos internos;
b) Administrar os bens da REJ e aqueles que lhe estejam confiados,

sendo-lhe absolutamente vedado aliená-los ou onerá-los sem prévio
consentimento da assembleia geral;

c) Apresentar à assembleia geral ordinária o relatório de contas da
sua gerência e o programa e o orçamento para o ano seguinte;

d) Lavrar em livro adequado as actas das reuniões;
e) Representar a Associação em juízo;
f) Propor a admissão de novos sócios quando proposta nos termos

dos estatutários;
g) Todas as outras funções que lhe sejam atribuídas pela legislação

em vigor.

ARTIGO 18.º

As deliberações da direcção serão tomadas pela maioria dos seus
membros.

SECÇÃO III

Conselho fiscal
ARTIGO 19.º

O conselho fiscal será eleito por quatro anos e compõe-se de um
presidente e dois relatores.

ARTIGO 20.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Fiscalizar todos os actos administradores e financeiros da direc-

ção;
b) Examinar a contabilidade da REJ;
c) Elaborar pareceres sobre o relatório de contas da direcção.

ARTIGO 21.º

As deliberações do conselho fiscal serão tomadas pela maioria dos
seus membros.

SECÇÃO IV

Conselho consultivo
ARTIGO 22.º

1 � Os membros do conselho consultivo são aprovados em as-
sembleia geral, pelo período de quatro anos, sob proposta da direc-

ção, da mesa da assembleia geral ou do presidente do conselho
consultivo.

2 � O presidente do conselho consultivo, vice-presidente e o
secretário, são eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 23.º

1 � Cabe ao conselho consultivo pronunciar-se, por intermédio
de pareceres, sobre todas as matérias consideradas de real importân-
cia para a vida da Associação, não sendo vinculativos.

2 � Os pareceres do conselho consultivo poderão resultar de
iniciativa própria ou de pedido de consulta de qualquer outro órgão de
associação.

CAPÍTULO IV
Eleições para os órgãos sociais

ARTIGO 24.º

As eleições far-se-ão por escrutínio secreto e por meio de listas de
que constem os nomes dos associados indigitados para o preenchi-
mento dos lugares diversos dos órgãos sociais, os quais serão afixados
oito dias antes das eleições.

CAPÍTULO V

SECÇÃO I

Recursos financeiros
ARTIGO 25.º

São recursos financeiros da REJ, os seguintes:
a) Quotas e jóias;
b) Doações;
c) Legados;
d) Quaisquer outros definidos pela assembleia geral ou mediante

proposta da direcção, no âmbito das competências desta;
e) Empréstimos.

SECÇÃO II

Disposição final
ARTIGO 26.º

A assembleia geral ao decidir a dissolução da REJ entregará os bens
à entidade que a lei determinar.

Vai conforme ao original.

27 de Março de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
03-2-42 138

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO GRUPO
SCHINDLER EM PORTUGAL

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Algés,
a cargo do notário, licenciado Luiza Maria de Carvalho Vieira, exarada
a fls. 13 e seguintes, do livro de notas n.º 202-G, foi constituída uma
Associação, nos termos seguintes:

Denominação: Associação Cultural do Grupo Schindler em Portugal.
Sede: Avenida de Tomaz Ribeiro, 39, 2795-574 Carnaxide, fregue-

sia de Carnaxide, concelho de Oeiras.
Fins a que se destina: divulgação da cultura nas suas mais diversas

vertentes por meio de conferências, exposições, visitas de estudo,
promoção de espectáculos, teatro e arte em geral; promoção de
convívios de âmbito recreativo, colónias de férias, festas de Natal ou
outros; prática de modalidades desportivas com vista ao desenvol-
vimento físico e ocupação dos tempos livres.

Condições de admissão dos associados: podem ser associados os
trabalhadores do Grupo Schindler.

Haverá quatro categorias de associados: activos, não activos,
convidados e honorários.

Exoneração dos associados: todos os associados, cuja atitude se
revele de não acatamento dos estatutos, regulamentos, deliberações
dos corpos gerentes e determinações dos membros em exercício,
podem ser punidos com as seguintes penas: repreensão registada,
suspensão dos direitos de associado até 90 dias ou expulsão.

Está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
03-2-42 180
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RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA
DE AGUIAR DE SOUSA

Certifico que, no Cartório Notarial de Paredes, por escritura de 3 de
Outubro de 2000, exarada a fl. 128, do livro n.º 427-C, foi constituída
uma associação, que ficou a reger-se, além de outras cláusulas, pelas
seguintes:

Denominação: Rancho Folclórico da Freguesia de Aguiar de
Sousa.

Sede: Tem a sua sede no lugar de Aguiar, freguesia de Aguiar de
Sousa, concelho de Paredes.

Duração: por tempo indeterminado.
Fins: a associação promoverá entre outras, as seguintes acções:
a) Participar em certames nacionais e internacionais;
b) Exibição periódica nas festividades das freguesia do concelho de

Paredes, sem prejuízo para a associação;
c) Criação de cursos de canto e dança para iniciação juvenil;
d) Abrilhantamento das festividades do concelho e outras activida-

des ou fins para que seja solicitado;
e) Promoção de intercâmbio com associações congéneres, nacio-

nais ou estrangeiras.
Condições essenciais para a admissão dos associados e as san-

ções aplicáveis aos sócios: poderão ser sócios os indivíduos de
ambos os sexos, com pelo menos, 18 anos e pessoas colectivas.
Constitui infracção disciplinar a violação de quaisquer dos deveres
dos estatutos da associação. O atraso no pagamento das quotas além
de quatro meses, podem implicar a suspensão de sócio, o qual
poderá ser excluído, segundo critério fundamentado pela direcção,
devendo porém, sê-lo em qualquer caso, se o prazo exceder seis
meses.

Está conforme, nada havendo, na parte omitida, além ou em
contrário do que se narra.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão Mar-
ques. 06-2-51 510

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE SENDIM DA SERRA

Certifico que, por escritura de 14 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 71 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 45-D, do Cartório
Notarial de Alfândega da Fé, foi constituída uma Associação, com a
denominação em epígrafe, com sede na freguesia de Sendim da Serra,
concelho de Alfândega da Fé, cujo objecto é a caça e repovoamento
cinegético.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Gualter Augusto Justo
Martins. 06-2-051 532

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
DE SANTO ANTÃO DE ROMARIZ

Certifico que, no dia 4 de Outubro de 2000, por escritura exarada
de fl. 92 a fl. 93, do livro de notas n.º 27-D, do Cartório Notarial de
Vinhais, foi constituída uma Associação, que adopta a denominação
de Associação Cultural e Desportiva de Santo Antão de Romariz, com
sede na povoação de Romariz, freguesia de Nunes, concelho de Vinhais,
e que tem por objecto social, promover a cultura, o desporto, o
turismo e o lazer, na localidade de Romariz.

Podem ser sócios da Associação, todos os oriundos de Romariz e
de outras aldeias, vivam eles onde viverem, cuja admissão é da
competência da direcção e os quais estão sujeitos ao pagamento de
uma quota a estabelecer pela assembleia geral.

Está conforme com o original.

4 de Outubro de 2000. � A Notária, Idalina Maria Vieira da Silva
Sousa Pereira. 06-2-051 560

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

Alteração aos estatutos

Certifico que, por escritura pública de 11 de Setembro, lavrada
no livro de notas n.º 45, do Notariado Privativo da Câmara Muni-
cipal de Lousada, exarada de fl. 8 a 9, foi efectuada a alteração

aos estatutos da Associação, com a denominação em epígrafe, da
forma seguinte:

ARTIGO 1.º

[...]
2 � A Associação poderá aceitar a admissão de outros municípios,

no respeito das disposições dos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

A Associação, tem por fim a realização de atribuições conferidas
por lei aos municípios ou a realização de quaisquer interesses
compreendidos nas atribuições destes, salvo a atribuição ou interesse
que, pela sua natureza ou por disposição da lei, deva ser directamente
prosseguido por estes.

ARTIGO 13.º

[...]
5 � As deliberações dos órgãos da Associação estão sujeitas às regras

de publicitação das deliberações dos órgãos municipais.

ARTIGO 17.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos membros da assembleia intermunicipal
é de quatro anos, não podendo em qualquer em qualquer caso excedera
duração do seu mandato na câmara municipal.

ARTIGO 18.º (anterior artigo 17.º)

1 � Os trabalhos da assembleia intermunicipal, são dirigidos por
uma mesa constituída por um presidente, um vice-presidente e um
secretário, a eleger de entre os seus membros.

2 � O presidente será substituído, nas suas faltas ou impedimen-
tos, pelo vice-presidente.

3 � O vice-presidente será substituído, nas suas faltas ou impedi-
mentos, pelo secretário.

[...]
ARTIGO 19.º (anterior artigo 18.º)

[...]
2 � [...]
c) Aprovar o relatório de actividades, o balanço e conta da ge-

rência;
[...]
j) Deliberar sobre a forma de imputação das despesas com o pessoal

aos Municípios associados, a qual carece do acordo das respectivas
assembleias municipais;

k) Definir o quadro de pessoal próprio da Associação.
[...]

ARTIGO 21.º (anterior artigo 20.º)

1 � O conselho de administração é o órgão executivo da Associa-
ção e é composto por um presidente e quatro vogais, eleitos pela
assembleia intermunicipal, de entre os presidentes das câmaras dos
municípios associados.

2 � Terá ainda um vice-presidente, a ser designado pela assem-
bleia intermunicipal.

[...]
4 � O exercício das funções de presidente da mesa da assembleia

intermunicipal é incompatível com o desempenho do cargo de
presidente do conselho de administração.

5 � Os membros do conselho de administração, presidentes dos
municípios associados, poderão fazer-se representar nas suas faltas
ou impedimentos, pelo vice-presidente do respectivo município ou
seu substituto legal.

ARTIGO 22.º

Mandato

1 � A duração do mandato do conselho de administração é de um
ano, automaticamente renovável por iguais períodos, se na primeira
reunião da assembleia intermunicipal que se realize depois do seu
termo, não se deliberar proceder a nova eleição.

2 � No início de cada mandato autárquico decorrente de eleições
gerais nacionais, para os órgãos das autarquias locais, é obrigatoria-
mente eleito novo conselho de administração.

3 � Sempre que se verifiquem eleições para os órgãos representa-
tivos de, pelo menos, metade dos municípios associados, cessam os
mandatos do conselho de administração, devendo a assembleia
intermunicipal proceder a nova eleição na primeira reunião que se
realize após aquele acto eleitoral.
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ARTIGO 23.º

Vacatura do cargo

Os membros do conselho de administração, cessam funções se, por
qualquer motivo, deixarem de pertencer ao órgão da autarquia que
representam.

ARTIGO 24.º (anterior artigo 21.º)

1 � [...]
m) Elaborar o plano anual de actividades e o orçamento e respec-

tivas revisões, e submetê-los à aprovação da assembleia intermunicipal,
bem como proceder a alterações e à sua execução;

[...]
2 � Serão delegados nos órgãos da Associação, os poderes

municipais referentes à organização e gestão dos serviços que vierem
a ser incluídos no seu objecto, salvo disposição legal ou estatutária
em contrário.

ARTIGO 25.º (anterior artigo 22.º)

[...]
3 � O presidente do conselho de administração é substituído, nas

suas faltas ou impedimentos, pelo vice-presidente.

ARTIGO 28.º (anterior artigo 25.º)

[...]
4 � O exercício das funções de administrador-delegado, não confere

ao respectivo titular a qualidade de funcionário ou agente, e é
incompatível com o exercício de qualquer cargo político em regime
de permanência.

[...]

ARTIGO 31.º (anterior artigo 28.º)

1 � O conselho de administração elaborará, com referência a 31 de
Dezembro de cada ano, e apresentará à assembleia intermunicipal, o
relatório de actividades, balanço e conta de gerência, devendo esta
sobre eles deliberar no prazo de 30 dias a contar da data da sua
recepção.

[...]

ARTIGO 32.º (anterior artigo 29.º)

Plano de actividades e orçamento

1 � O plano de actividade e o orçamento da Associação, são
elaborados pelo conselho de administração e submetidos à aprovação
da assembleia intermunicipal.

2 � O plano e o orçamento são remetidos pelo conselho de
administração às assembleias dos municípios associados, para seu
conhecimento, no prazo de um mês após a sua aprovação.

[...]

ARTIGO 36.º (anterior artigo 33.º)

1 � A Associação pode contrair empréstimos junto de quaisquer
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, em termos idênti-
cos aos seus municípios.

2 � Os empréstimos a curto prazo podem ser contraídos para
ocorrer a dificuldades de tesouraria, não podendo o seu montante
ultrapassar um décimo das contribuições dos municípios asso-
ciativos.

3 � Os empréstimos a médio e longo prazos, podem ser contraí-
dos para fazer face ao desenvolvimento da Associação.

4 � Como garantia, poderá a Associação deliberar efectuar, tem-
porária ou permanentemente, até 10% da participação dos municípi-
os associados no Fundo Geral Municipal e no Fundo de Coesão
Municipal.

[...]
6 � Os encargos anuais com amortização e juros de empréstimos

a médio e longo prazos, contraídos pela Associação, relevam para
efeito dos limites à capacidade de endividamento dos municípios
associados, fixados nos termos do n.º 3 do artigo 24.º, da Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto.

[...]
9 � A Associação não pode contratar empréstimos a favor de

qualquer dos municípios associados.

ARTIGO 38.º

Isenções fiscais

A Associação beneficia das isenções fiscais previstas na lei para as
autarquias locais.

ARTIGO 39.º (anterior artigo 35.º)

1 � O pessoal necessário ao funcionamento da Associação, per-
tence ao seu quadro próprio.

2 � O quadro de pessoa próprio da Associação, integrado exclusi-
vamente pelo pessoal referido no número anterior, é aprovado pela
assembleia intermunicipal, mediante proposta do conselho de
administração.

3 � A Associação pode também recorrer à requisição ou destaca-
mento de pessoal dos municípios associados, sem que daí resulte a
abertura de vagas no quadro de origem.

4 � Ao pessoal referido nos números anteriores aplica-se a legis-
lação relativa aos trabalhadores da administração local.

5 � A Associação pode ainda, recorrer à contratação individual de
pessoal técnico e de gestão.

6 � A Associação deve resolver todas as situações do pessoal do
quadro antes da deliberação da sua dissolução.

ARTIGO 40.º

Encargos com o pessoal

1 � As despesas efectuadas com o pessoal do quadro pró-
prio e outro, relevam para efeitos do limite estabelecido na
lei para as despesas com pessoal do quadro dos municípios asso-
ciados.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, compete à
assembleia intermunicipal deliberar sobre a forma de imputação das
despesas aos municípios associados, a qual carece de acordo das
assembleias municipais dos municípios em causa.

ARTIGO 42.º (anterior artigo 37.º)

1 � Os estatutos podem ser modificados por acordo dos municí-
pios associados, observando-se, para o efeito, o regime estabelecido
na Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, ou em diplomas que o
substituam, para a respectiva aprovação.

[...]

ARTIGO 45.º (anterior artigo 40.º)

1 � A Associação extingue-se por deliberação das assembleias
municipais de todos os municípios associados ou automaticamente,
quando o número destes for inferior a dois.

[...]
4 � A distribuição do pessoal integrado no quadro dos muni-

cípios deve ter em conta os interesses das partes, sem prejuízo
de se assegurar, em todos os casos, a conveniência da adminis-
tração.

5 � Para os efeitos do disposto no número anterior, os funcioná-
rios devem indicar, por ordem decrescente, os municípios em cujo
quadro de pessoal preferem ser integrados, procedendo-se à respec-
tiva ordenação em cada carreira ou categoria, de acordo com a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6 � Na falta de acordo, nos termos dos números anteriores, e sem
prejuízo do necessário acordo dos municípios associados respectivos, o
pessoal é repartido entre os municípios, na proporção da sua contribui-
ção total e geral para as despesas da Associação, através de lista
nominativa aprovada pelo conselho de administração.

7 � São criados, nos quadros de pessoal dos municípios associados,
os lugares necessários à integração do pessoal da Associação extinta,
a extinguir quando vagarem.

A presente alteração aos estatutos da Associação de Municí-
pios do Vale do Sousa, foi aprovada pela assembleia inter-
municipal, em sessão ordinária realizada no dia 17 de Dezembro
de 1999, ao abrigo das disposições legais da Lei n.º 172/99, de
21 de Setembro.

28 de Setembro de 2000. � A Notária, Maria José Correia Nunes
Morais Pereira. 10-2-119 675

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

Republicação dos estatutos da Associação de Municípios do Vale
do Sousa, anexos à escritura celebrada no Notariado Privati-
vo da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em 15 de Ju-
lho de 1989, publicados no Diário da República, 3.ª Série,
n.º 257, de 8 de Novembro do mesmo ano, com as alterações
decorrentes das escrituras celebradas no Notariado Privativo
da Câmara Municipal de Lousada, em 3 de Fevereiro de 1994,
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publicada no Diário da República, 3.ª Série, n.º 88, de 15 de
Abril do mesmo ano, e em 11 de Setembro do ano corrente, que
antecede esta publicação:

Estatutos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Constituição

1 � Os Municípios de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada,
Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, constituem entre si, uma
Associação de Municípios, pessoa colectiva de direito público, que
se rege pelos presentes estatutos e pelas disposições legais aplicá-
veis.

2 � A Associação poderá aceitar a admissão de outros municípios,
no respeito das disposições dos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Associação tem por fim a realização de atribuições conferidas
por lei aos municípios ou a realização de quaisquer interesses com-
preendidos nas atribuições destes, salvo a atribuição ou interesse que,
pela sua natureza ou por disposição da lei, deva ser directamente
prosseguido por estes.

ARTIGO 3.º

Denominação

A Associação adopta a denominação de Associação de Municípios
do Vale do Sousa, abreviadamente designada por VALSOUSA.

ARTIGO 4.º

Sede

1 � A Associação terá a sua sede na vila de Lousada.
2 � A Associação poderá criar delegações em qualquer localidade

situada na área dos municípios associados, mediante deliberação da
assembleia intermunicipal, sob proposta do conselho de
administração.

ARTIGO 5.º

Duração

A Associação é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º

Direito dos associados

Constituem direitos dos municípios associados:
a) Auferir os benefícios da actividade da Associação;
b) Apresentar propostas e sugestões consideradas úteis ou necessá-

rias à realização dos objectivos estatutários;
c) Participar nos órgãos da Associação;
d) Exercer os demais poderes e faculdades previstos nestes estatu-

tos e nos regulamentos internos da Associação.

ARTIGO 7.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos municípios associados:
a) Prestar à Associação, a colaboração necessária para a realização

das suas actividades, abstendo-se de praticar actos incompatíveis com
a realização do seu objecto;

b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares,
respeitantes à Associação, bem como os estatutos e as deliberações
dos órgãos da mesma;

c) Efectuar a sua contribuição financeira, nos termos estabelecidos
nos presentes estatutos.

ARTIGO 8.º

Património da Associação

1 � O património da Associação é constituído pelos bens e direi-
tos para ela transferidos pelos municípios associados.

2 � É constituído ainda pelos bens e direitos por ela adquiridos a
qualquer título.

3 � Os actos de transferência de bens e direitos afectos pelos
municípios associados à realização dos fins da Associação, e vice-versa,

são isentos por parte dos municípios de taxas, impostos e
emolumentos.

4 � Os bens transferidos pelos municípios para a Associação,
serão objecto de inventário, a constar de acta de acordo mútuo,
subscrita pelas partes interessadas, com citação da actividade em
que se integram.

CAPÍTULO II

Estrutura e funcionamento

SECÇÃO I

Disposições gerais
ARTIGO 9.º

Órgãos

1 � A Associação é constituída pelos seguintes órgãos:
a) Assembleia intermunicipal;
b) Conselho de administração.
2 � Os órgãos da Associação funcionarão colegialmente.

ARTIGO 10.º

Mandato

1 � Os membros dos órgãos da Associação, são designados de entre
os elementos integrantes das câmaras dos municípios associados.

2 � A qualidade de membro dos órgãos da Associação, é indisso-
ciável da qualidade de membro da câmara municipal que, cada um,
designou para o efeito, suspendendo-se ou cessando o respectivo
mandato da mesma forma que seja suspenso ou cesse na respectiva
câmara.

3 � A duração do mandato dos membros da assembleia
intermunicipal, é igual à do mandato para os órgãos das autarquias
locais, salvo se, por qualquer motivo, o membro deixar de pertencer
à câmara municipal que representa, caso em que é designado novo
membro, que completará o mandato do anterior titular.

4 � Aos membro dos órgãos da Associação, aplicam-se as normas
relativas a ajudas de custo, subsídio de transporte e senhas de presença,
estabelecidas na lei para os membros dos órgãos do município de maior
classe.

ARTIGO 11.º

Continuidade do mandato

A assembleia intermunicipal e o conselho de administração, ser-
vem pelo período do mandato e mantêm-se em actividade até serem
estatutariamente substituídos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das reuniões

1 � As deliberações dos órgãos da Associação, apenas terão lugar
quando esteja presente a maioria do número legal dos seus membros
que representem a maioria dos municípios associados.

2 � Nas reuniões extraordinárias, os órgãos da Associação apenas
podem deliberar sobre as matérias para que hajam sido expressamen-
te convocados.

ARTIGO 13.º

Requisitos das deliberações

1 � As deliberações dos órgãos da Associação, são tomadas à
pluralidade de votos, salvo os casos previstos diferentemente na lei
ou nestes estatutos.

2 � Em caso de empate, o presidente do órgão tem voto de
qualidade.

3 � As votações assumem, por norma, a forma nominal, salvo
quando se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre
pessoas, casos em que a votação é obrigatoriamente feita por escrutínio
secreto.

4 � Compete ao presidente decidir sobre a forma de votação,
podendo qualquer membro propor que a mesma se faça por escrutínio
secreto.

5 � As deliberações dos órgão da Associação estão sujeitas às
regras de publicitação das deliberações dos órgãos municipais.

ARTIGO 14.º

Força das deliberações

As deliberações dos órgãos da Associação, vinculam os municípios
associados.
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ARTIGO 15.º

Actas

1 � De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada acta.
2 � As actas ou textos das deliberações mais importantes podem

ser aprovadas em minuta, desde que tal seja decidido pela maioria dos
membros presentes, caso em que a sua assinatura será efectuada no
final da reunião.

3 � As actas respeitantes à última reunião de um mandato ou
situação equiparada terão de ser aprovadas em minuta.

4 � As certidões das actas de qualquer dos órgãos da Associação,
serão requeridas ao presidente do respectivo órgão e passadas dentro
dos dez dias seguintes à entrada do respectivo requerimento.

5 � As certidões podem ser substituídas por fotocópia auten-
ticada.

SECÇÃO II

Da assembleia intermunicipal
ARTIGO 16.º

Natureza e composição

1 � A assembleia intermunicipal é o órgão deliberativo da Asso-
ciação, onde estarão representados os municípios associados, e é
constituída pelos presidentes e dois vereadores de cada uma das câmaras
dos municípios associados, designados pelos respectivos órgãos
executivos.

2 � Os presidentes das câmaras dos municípios associados, serão
obrigatoriamente membros da assembleia intermunicipal, podendo no
entanto, delegar a sua representação em qualquer vereador.

ARTIGO 17.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos membros da assembleia intermunicipal
é de quatro anos, não podendo em qualquer caso exceder a duração do
seu mandato na câmara municipal.

ARTIGO 18.º

Mesa

1 � Os trabalhos da assembleia intermunicial são dirigidos por uma
mesa constituída por um presidente, um vice-presidente e um
secretário, a eleger de entre os seus membros.

2 � O presidente será substituído nas suas faltas ou impedimentos,
pelo vice-presidente.

3 � O vice-presidente será substituído, nas suas faltas ou impedi-
mentos, pelo secretário.

4 � Na ausência de todos os membros da mesa, a assembleia elegerá
uma mesa ad hoc para presidir à reunião.

5 � Os membros da mesa provirão de municípios diferentes.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete à assembleia intermunicipal:
a) Eleger e demitir os membros da respectiva mesa e o conselho

de administração;
b) Elaborar e aprovar o regimento;
c) Acompanhar e fiscalizar a actividade do conselho de adminis-

tração;
d) Solicitar e receber, através da mesa, informações sobre assuntos

de interesse para a Associação e sobre a execução de deliberações
anteriores;

e) Tomar posição e diligenciar perante os órgãos da adminis-
tração central ou regional sobre assuntos de interesse para a As-
sociação;

f) Pronunciar-se sobre todos os assuntos de interesse para a Asso-
ciação, emitindo, designadamente os pareceres ou recomendações que
julgar oportunos ou convenientes;

g) Zelar pelo cumprimento destes estatutos, das leis e regulamen-
tos internos e demais normas aplicáveis;

h) Exercer os demais poderes conferidos por lei e pelos presentes
estatutos.

2 � Compete ainda à assembleia intermunicipal, sob proposta do
conselho de administração:

a) Aprovar regulamentos;
b) Aprovar o plano de actividades e o orçamento do ano seguinte,

bem como as suas revisões;
c) Aprovar o relatório de actividades, o balanço e conta de ge-

rência;

d) Aprovar as taxas e preços de prestação de serviços, nos ter-
mos da lei;

e) Deliberar sobre a suspensão de direitos dos municípios asso-
ciados;

f) Autorizar o conselho de administração a adquirir, alienar ou onerar
bens imóveis, fixando as respectivas condições gerais, podendo
determinar, nomeadamente, o recurso à hasta pública;

g) Aprovar a requisição ou destacamento de pessoal ao serviços
dos municípios para exercer funções no âmbito da actividade da
Associação;

h) Aprovar a admissão de novos municípios;
i) Autorizar o conselho de administração a negociar e contrair

empréstimos a curto, médio e longo prazos, junto de entidades
autorizadas à concessão de crédito;

j) Deliberar sobre a forma de imputação das despesas com o pessoal
aos municípios associados, a qual carece do acordo das respectivas
assembleias municipais;

k) Definir o quadro de pessoal próprio da Associação.
3 � A demissão prevista na alínea a) do n.º 1 deverá ser efectuada

por três quartos dos membros em efectividade de funções.

ARTIGO 20.º

Sessões

1 � A assembleia intermunicipal terá anualmente três sessões
ordinárias, em Março, Junho e Novembro, e extraordinárias, sempre
que necessário.

2 � A primeira e terceira sessões ordinárias, destinam-se, respec-
tivamente, à aprovação do relatório de actividades e conta de gerência
do ano anterior, e à aprovação do plano de actividades e orçamento
para o ano seguinte.

3 � Compete ao presidente da mesa convocar a assembleia
intermunicipal para as sessões ordinárias e extraordinárias, podendo
estas ser convocadas por sua própria iniciativa ou a requerimento da
maioria dos municípios associados.

4 � As sessões, ordinárias ou extraordinárias, realizam-se na sede
da Associação, salvo se a assembleia houver decidido de outro modo
em sessão anterior.

5 � As actas ou minutas serão elaboradas pelo secretário e assina-
das pelos membros da mesa, nelas constando a respectiva deliberação
e aprovação.

6 � A assembleia intermunicipal reúne em plenário ou por secções.

SECÇÃO III

Do conselho de administração
ARTIGO 21.º

Natureza e composição

1 � O conselho de administração é o órgão executivo da Associa-
ção e é composto por um presidente e quatro vogais, eleitos pela
assembleia intermunicipal, de entre os presidentes das Câmaras dos
municípios associados.

2 � Terá ainda um vice-presidente, a ser designado pela assem-
bleia intermunicipal.

3 � A assembleia intermunicipal designa, de entre os membros do
conselho de administração, o presidente deste.

4 � O exercício das funções de presidente da mesa da assembleia
intermunicipal é incompatível com o desempenho do cargo de
presidente do conselho de administração.

5 � Os membros do conselho de administração, presidente dos
municípios associados, poderão fazer-se representar, nas suas faltas
ou impedimentos, pelo vice-presidente do respectivo município ou
seu substituto legal.

ARTIGO 22.º

Mandato

1 � A duração do mandato do conselho de administração é de um
ano, automaticamente renovável por iguais períodos, se na primeira
reunião da assembleia intermunicipal que se realize depois do seu
termo, não se deliberar proceder a nova eleição.

2 � No início de cada mandato autárquico decorrente de eleições
gerais nacionais para os órgãos das autarquias locais é, obrigatoria-
mente eleito novo conselho de administração.

3 � Sempre que se verifiquem eleições para os órgãos representa-
tivos de, pelo menos, metade dos municípios associados, cessam os
mandatos do conselho de administração, devendo a assembleia
intermunicipal proceder a nova eleição na primeira reunião que se
realize após aquele acto eleitoral.
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ARTIGO 23.º

Vacatura do cargo

Os membros do conselho de administração, cessam funções se, por
qualquer motivo, deixarem de pertencer ao órgão da autarquia que
representam.

ARTIGO 24.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração:
a) Executar e zelar pelo cumprimento das deliberações da assem-

bleia intermunicipal;
b) Estabelecer a organização interna do serviço e submetê-la à

aprovação da assembleia intermunicipal;
c) Superintender na gestão e direcção do pessoal ao serviço da

Associação;
d) Promover todas as acções necessárias à administração do patri-

mónio da Associação e à sua conservação;
e) Outorgar os contratos necessários ao funcionamento da Asso-

ciação;
f) Adquirir os bens necessários ao funcionamento dos serviços da

Associação e alienar os que se mostrem dispensáveis, bem como,
mediante autorização da assembleia intermunicipal, adquirir, alienar
ou onerar bens imóveis;

g) Aceitar doações, legados ou heranças a benefício de invenções;
h) Propor à assembleia intermunicipal a admissão de novos muni-

cípios;
i) Propor à assembleia intermunicipal a suspensão de direitos de

municípios associados;
j) Aprovar o regulamento interno de serviço;
k) Propor à assembleia intermunicipal a requisição ou destacamen-

to de pessoal ao serviço dos municípios para exercer funções no âmbito
da actividade da Associação;

l) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia intermunicipal
regulamentos;

m) Elaborar o plano anual de actividades e o orçamento, e respec-
tivas revisões e submetê-los à aprovação da assembleia intermunicipal,
bem como, proceder a alterações e à sua execução;

n) Elaborar o relatório, balanço e contas de cada exercício, e
submetê-los à aprovação da assembleia intermunicipal;

o) Executar, por administração directa ou empreitada, as obras que
constem dos planos aprovados pela assembleia intermunicipal;

p) Outorgar os contratos necessários à execução dos planos de obras
aprovadas pela assembleia intermunicipal;

q) Propor à assembleia intermunicipal os preços para prestação de
serviços aos municípios ou aos utilizadores dos mesmos;

r) Praticar os demais actos necessários à realização do objecto da
Associação, com excepção dos que, pela sua própria natureza, devam ser
praticados directamente pelos órgãos dos municípios associados.

2 � Serão delegados nos órgãos da Associação, os poderes
municipais referentes à organização e gestão dos serviços que vierem
a ser incluídos no seu objecto, salvo disposição legal ou estatutária
em contrário.

ARTIGO 25.º

Competência do presidente do conselho de administração

1 � Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho

de administração e dirigir os respectivos trabalhos;
b) Promover a execução das deliberações do conselho de adminis-

tração e da assembleia intermunicipal;
c) Representar a Associação em juízo e fora dele;
d) Autorizar o pagamento das despesas orçamentais;
e) Submeter as contas da Associação a julgamento do Tribunal de

Contas;
f) Assinar ou visar a correspondência do conselho;
g) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por deli-

beração do conselho de administração ou da assembleia
intermunicipal.

2 � O presidente do conselho de administração pode praticar
quaisquer actos da competência deste, sempre que o exija circunstân-
cias excepcionais e que não seja possível reuni-lo extraordinariamen-
te em tempo útil, ficando porém, os actos praticados sujeitos a
subsequente ratificação pelo conselho na sua imediata reunião.

3 � O presidente do conselho de administração é substituído, nas
suas faltas ou impedimentos, pelo vice-presidente.

ARTIGO 26.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente, duas vezes
por mês, em dia e horas certos, a acordar previamente entre os seus
membros.

2 � As reuniões do conselho terão lugar na sede da Associação.
3 � O conselho de administração pode reunir extraordinariamen-

te, sempre que, pelo menos, um dos seus membros, fundamentadamente
o solicitar, por escrito.

4 � No caso previsto no ponto anterior, a reunião será marcada
com, pelo menos, 48 horas de antecedência, por meio de comunica-
ção escrita dirigida aos membros.

ARTIGO 27.º

Recurso das deliberações do conselho de administração

As deliberações definitivas e executórias do conselho de adminis-
tração são contenciosamente impugnáveis nos mesmos termos em
que o podem ser as deliberações dos órgãos municipais.

ARTIGO 28.º

Administrador-delegado

1 � O conselho de administração pode nomear um adminis-
trador-delegado para a gestão corrente dos assuntos da Associação,
devendo neste caso, ficar expressamente determinado na acta quais
os poderes que lhe são conferidos.

2 � Mediante proposta do conselho de administração, a assem-
bleia intermunicipal fixa a remuneração ou uma gratificação ao
administrador-delegado, de acordo com as funções exercidas.

3 � Compete ao administrador-delegado, apresentar ao conselho
de administração, nos meses de Junho e Dezembro, um relatório sobre
o modo como recorreu a gestão dos assuntos a seu cargo.

4 � O exercício das funções de administrador-delegado não confere
ao respectivo titular a qualidade de funcionário ou agente, e é
incompatível com o exercício de qualquer cargo político em regime
de permanência.

5 � As funções de administrador-delegado cessam a qualquer
momento por deliberação do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Da gestão económica e financeira

SECÇÃO IV

Da organização dos serviços
ARTIGO 29.º

Contabilidade

A Associação disporá de contabilidade organizada nos mesmos
termos da das câmaras municipais.

ARTIGO 30.º

Património

1 � Cada um dos municípios terá quota-parte igual ao património
da Associação.

2 � Haverá uma conta denominada «Património» onde e se
contabilizarão os diversos contributos de cada município associado.

3 � Os valores patrimoniais cuja origem não sejam os municípios
associados serão contabilizados indivisivelmente.

4 � As transferências de património dos municípios para a Asso-
ciação, considera-se como contribuição do município para a Associa-
ção a diferença entre o valor dos bens transferidos e o montante dos
empréstimos que os onerem.

5 � A Associação poderá contabilizar e liquidar os encargos dos
empréstimos eventualmente contraídos para a aquisição dos patrimó-
nios transferidos.

6 � Periodicamente, será reavaliado o activo imobilizado, de modo
a obter mais exacta correspondência entre os valores patrimoniais e
contabilísticos.

ARTIGO 31.º

Relatório, balanço e contas

1 � O conselho de administração elaborará, com referência a 31 de
Dezembro de cada ano, e apresentará à assembleia intermunicipal, o
relatório de actividades, balanço e conta de gerência, devendo esta
sobre eles deliberar no prazo de 30 dias a contar da data da sua
recepção.

2 � No relatório, o conselho de administração exporá e justi-
ficará a acção desenvolvida, demonstrará a regularidade orçamental
da efectivação das despesas e discriminação dos financiamentos
obtidos com o mapa de origem e aplicação de fundos e prestará
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todos os esclarecimentos necessários à interpretação das contas
apresentadas.

ARTIGO 32.º

Plano de actividades e orçamento

1 � O plano de actividades e o orçamento da Associação são
elaborados pelo conselho de administração e submetidos à aprovação
da assembleia intermunicipal.

2 � O plano e o orçamento são remetidos pelo conselho de
administração às assembleias dos municípios associados, para seu
conhecimento, no prazo de um mês após a sua aprovação.

3 � A execução do orçamento respeitará a natureza e o montante
das verbas previstas para que, nomeadamente, na efectivação das
despesas, se respeitam os princípios de autorização dependente de
cabimento na dotação orçamental.

ARTIGO 33.º

Ano económico

O ano económico, corresponde ao ano civil.

ARTIGO 34.º

Receitas

1 � Constituem receitas da Associação:
a) O produto das contribuições de cada município;
b) As taxas de utilização de bens e as respeitantes à prestação de

serviços;
c) O rendimento de bens próprios e produto da sua alienação ou da

constituição de direitos sobre elas;
d) As dotações, subsídios ou comparticipações provenientes da

administração central, no quadro da Lei das Finanças Locais e legis-
lação complementar ou de entidades internacionais;

e) O produto de empréstimos contraídos junto de instituições de
crédito;

f) O produto da cobrança de juros por contribuições ou facturas
vencidas e não pagas pelos municípios participantes a uma taxa anual,
aplicada a partir de 30 dias após a data em que a dívida será vencida,
igual à estabelecida nas dívidas do Estado; e

g) Quaisquer outros rendimentos permitidos por lei.
2 � A falta de liquidação das contribuições pecuniárias por qualquer

dos municípios determina a aplicação de juros de mora, nos termos
da alínea f) do número anterior.

ARTIGO 35.º

Contribuições financeiras

1 � Os municípios associados farão, de igual modo, a transferên-
cia das contribuições financeiras, quer para investimentos quer para
despesas correntes, que forem fixadas pela assembleia intermunicipal,
sob proposta do conselho de administração ou constantes da proposta
de orçamento anual.

2 � As comparticipações financeiras dos municípios associados são
exigíveis a partir da aprovação do orçamento da Associação,
constituindo-se os municípios em mora quando não hajam efectuado
a transferência da sua comparticipação financeira no prazo fixado
pelo conselho de administração.

3 � É aplicável ao atraso no pagamento das contribuições finan-
ceiras o disposto no n.º 2 do número anterior.

4 � Os municípios associados ficam obrigados a cobrir anualmen-
te os prejuízos, até 31 de Março.

ARTIGO 36.º

Empréstimos

1 � A Associação pode contrair empréstimos junto de quaisquer
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, em termos idênti-
cos aos dos municípios.

2 � Os empréstimos a curto prazo podem ser contraídos para
ocorrer a dificuldades de tesouraria, não podendo o seu montante
ultrapassar um décimo das contribuições dos municípios asso-
ciados.

3 � Os empréstimos a médio e longo prazos, podem ser contraí-
dos para fazer face ao desenvolvimento da Associação.

4 � Como garantia, poderá a Associação deliberar afectar, tem-
porária ou permanentemente, até 10% da participação dos municípi-
os associados no Fundo Geral Municipal e no Fundo de Coesão
Municipal.

5 � Tal afectação poderá exceder a percentagem referida no
número anterior, desde que previamente autorizada por cada um dos
municípios associados.

6 � Os encargos anuais com amortização e juros de empréstimos
a médio e longo prazos, contraídos pela Associação, relevam para
efeito dos limites à capacidade de endividamento dos municípios
associados, fixados nos termos do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto.

7 � Para efeitos do disposto, compete à assembleia intermunicipal
deliberar sobre a forma de imputação dos encargos aos municípios
associados, a qual carece de acordo expresso das assembleias municipais
dos municípios em causa.

8 � A Associação pode também beneficiar dos sistemas e progra-
mas específicos, legalmente previstos, de apoio financeiro aos
municípios, nomeadamente no quadro de cooperação técnica e finan-
ceira entre o Estado e as autarquias locais.

9 � A Associação não pode contratar empréstimos a favor de
qualquer dos municípios associados.

ARTIGO 37.º

Julgamento de contas

1 � É da competência do Tribunal de Contas, o julgamento das
contas da Associação.

2 � Para efeito do número anterior, devem ser enviadas pelo
conselho de administração ao Tribunal de Contas, dentro dos prazos
estabelecidos para as autarquias locais, as contas respeitantes ao ano
anterior.

ARTIGO 38.º

Isenções fiscais

A Associação beneficia das isenções fiscais previstas na lei para as
autarquias locais.

CAPÍTULO IV
Pessoal

ARTIGO 39.º

Recrutamento

1 � O pessoal necessário ao funcionamento da Associação, per-
tence ao seu quadro próprio.

2 � O quadro de pessoal próprio da Associação, integrado exclu-
sivamente pelo pessoal referido no número anterior, é aprovado pela
assembleia intermunicipal, mediante proposta do conselho de
administração.

3 � A Associação pode também recorrer à requisição ou destaca-
mento de pessoal dos municípios associados, sem que daí resulte a
abertura de vagas no quadro de origem.

4 � Ao pessoal referido nos números anteriores aplica-se a legis-
lação relativa aos trabalhadores da administração local.

5 � A Associação pode ainda, recorrer à contratação individual de
pessoal técnico e de gestão.

6 � A Associação deve resolver todas as situações do pessoal do
quadro antes da deliberação da sua dissolução.

ARTIGO 40.º

Encargos com o pessoal

1 � As despesas efectuadas com o pessoal do quadro pró-
prio e outro, relevam para efeitos do limite estabelecido na
lei para as despesas com pessoal do quadro dos municípios
associados.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, compete à as-
sembleia intermunicipal deliberar sobre a forma de impugnação das
despesas aos municípios associados, a qual carece de acordo das
assembleias municipais dos municípios em causa.

ARTIGO 41.º

Assessoria técnica

1 � A Associação poderá recorrer à assessoria técnica do gabi-
nete de apoio técnico ao Agrupamento de Municípios do Vale do
Sousa.

2 � Na impossibilidade de colmatar as necessidade de assessoria,
por recurso ao processo referido no número anterior, poderá a
Associação, para esses efeitos específicos, socorrer-se de quaisquer
outros meios permitidos na legislação em vigor.
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CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 42.º

Alterações estatutárias

1 � Os estatutos podem ser modificados por acordo dos municípi-
os associados, observando-se, para o efeito, o regime estabelecido na
Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, ou em diplomas que o substituam,
para a respectiva aprovação.

2 � O conselho de administração, pode propor à assembleia
intermunicipal, ou esta por sua própria iniciativa, alterações aos
estatutos, desde que haja acordo prévio e expresso dos órgãos dos
municípios associados.

ARTIGO 43.º

Admissão de novos associados

1 � Qualquer município poderá solicitar a sua admissão na
Associação, através de pedido dirigido ao conselho de adminis-
tração.

2 � É condição de admissão de novos municípios associados a
aceitação plena, por sua parte, dos compromissos e obrigações assu-
midos pela Associação, anteriormente à as admissão.

3 � Previamente à admissão de um novo associado, será
feita a avaliação actualizada dos activos dos municípios da
Associação, para base de definição do activo com que aquele
participará.

ARTIGO 44.º

Abandono da Associação

1 � No caso de saída de alguns dos membros da Associação, estes
terão direito a uma indemnização, calculada na proporção dos
respectivos activos patrimoniais.

2 � A indemnização referida no número anterior será efec-
tivada nos termos de não possibilitar a continuidade da Asso-
ciação.

3 � O abandono da Associação por qualquer dos municípios,
implica a sua saída dos organismos nela criados.

4 � O abandono da Associação não confere ao município ou
municípios que tomem tal decisão, quaisquer direitos de transferência
ou de cessação de actividades de instalações existentes, salvo quando
a Associação lhes conceda o seu acordo.

ARTIGO 45.º

Extinção da Associação

1 � A Associação extingue-se por deliberação das assembleias
municipais de todos os municípios associados ou automaticamente,
quando o número destes for inferior a dois.

2 � No caso de extinção da Associação, o seu património é
repartido entre os municípios na proporção da respectiva contri-
buição para as despesas da Associação, ressalvados os direitos de
terceiros.

3 � Para efeitos do número anterior, o conselho de administração
será automaticamente investido na qualidade de comissão liquidatá-
ria; todavia, se os seus membros não puderem ou não quiserem aceitar
tal incumbência, será designada uma comissão liquidatária pela
assembleia intermunicipal.

4 � A distribuição do pessoal integrado no quadro pelos mu-
nicípios deve ter em conta os interesses das partes, sem prejuízo
de se assegurar, em todos os casos, a conveniência da adminis-
tração.

5 � Para os efeitos do disposto no número anterior, os funcioná-
rios devem indicar, por ordem decrescente, os municípios em cujo
quadro de pessoal preferem ser integrados, procedendo-se à respec-
tiva ordenação em cada carreira ou categoria, de acordo com a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6 � Na falta de acordo, nos termos dos números anteriores, e
sem prejuízo do necessário acordo dos municípios associados res-
pectivos, o pessoal é repartido entre os municípios, na proporção
da sua contribuição total e geral para as despesas da Associação,
através de lista nominativa aprovada pelo conselho de adminis-
tração.

7 � São criados, nos quadros de pessoal dos municípios associados,
os lugares necessários à integração do pessoal da Associação extinta,
a extinguir quando vagarem.

28 de Setembro de 2000. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 676

ANIDA � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS
DE DERIVADOS DE AZEITONA

Certifico que, por escritura exarada de fl. 124 a fl. 124 v.º, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 636-B, do 2.º Cartório Notarial
de Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão,
foi registada a seguinte constituição de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Setembro de 2000, no 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, perante mim, Fernanda da Assunção Pina, primeira aju-
dante, em exercício, por o notário Joaquim Manuel Sales Guedes
Leitão, e o ajudante principal Raul Dias de Almeida, se encontra-
rem no gozo de licença para férias, compareceram como outorgan-
tes Joaquim Pires Monteiro, casado, natural da freguesia de Miragaia,
concelho do Porto, residente no lugar de Cabouco, freguesia de Santo
André, concelho de Vila Nova de Poiares, portador do bilhete de
identidade n.º 1792212, de 30 de Junho de 1993, emitido pelo Centro
de Identificação Civil e Criminal de Lisboa; e Daniel Cohen de Pinho
e Costa, casado, natural da freguesia de Santiago de Riba-Ul, concelho
de Oliveira de Azeméis, e residente no lugar e freguesia do mesmo
nome, portador do bilhete de identidade n.º 1925678, de 4 de
Novembro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face dos seus respecti-
vos bilhetes de identidade que exibiram.

Disseram ainda que, pela presente escritura, constituem uma
Associação, denominada ANIDA � Associação Nacional dos Indus-
triais de Derivados de Azeitona, com sede na Urbanização da
Pedrulha, lote 24, 2.º, sala 12, freguesia de Santa Cruz, concelho de
Coimbra;

Que, esta Associação, fica a reger-se pelos estatutos constantes de
um documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2, do
artigo 64.º, do Código do Notariado, que se arquiva como fazendo
parte integrante desta escritura e cujo conteúdo, eles outorgantes,
declararam conhecer perfeitamente e aceitar, pelo que é dispensada a
sua leitura.

Assim o disseram.
Exibiram certificado de admissibilidade da denominação adoptada,

passada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 18 de Agosto
do ano em curso.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de ambos.

CAPÍTULO I

Denominação, natureza jurídica, objecto,
âmbito, sede e duração

ARTIGO 1.º

É constituída nos termos aplicáveis da lei e dos presentes estatutos
a ANIDA � Associação Nacional dos Industriais de Derivados de
Azeitona.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto defender os interesses sociais e
económicos dos seus associados, no quadro dos interesses comuns
do sector económico a que pertencem, e representar os mesmos
perante quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais ou es-
trangeiras.

ARTIGO 3.º

Para prossecução dos objectivos, anunciados no artigo 2.º, a Associação
poderá integrar-se em organismos de grau superior e conferir-lhes os poderes
necessários à sua representação perante terceiros.

ARTIGO 4.º

1 � A Associação tem âmbito nacional e a sua sede na Urbaniza-
ção da Pedrulha, lote 24, 2.º, sala 12, 3020-306 Coimbra, freguesia
de Santa Cruz, concelho de Coimbra, podendo criar delegações em
qualquer outra localidade do País.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer ponto do
País, por deliberação da assembleia geral, nos termos exigíveis pelos
estatutos.

ARTIGO 5.º

A Associação terá duração indeterminada.
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CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Podem ser membros da Associação, todas as pessoas singulares ou
colectivas, que exerçam actividades industriais de extracção de óleo
de bagaço de azeitona.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar e convocar assembleias gerais nos termos dos esta-

tutos;
b) Eleger e ser eleito;
c) Utilizar os serviços da Associação, nas condições que forem

estabelecidas;
d) Usufruir de todos os benefícios e regalias que a Associação venha

a proporcionar.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar na vida da Associação;
b) Satisfazer as condições de admissão e quotização fixadas em

assembleia geral;
c) Fornecer elementos estatísticos e outros de interesse para a

Associação, solicitados pela direcção, nos termos que ela previamen-
te regulamente;

d) Aceitar as deliberações e compromissos da Associação, tomados
através dos seus órgãos competentes;

e) Aceitar e cumprir o que nestes estatutos se contém.

ARTIGO 9.º

Os cargos sociais poderão ser remunerados se e como a assembleia
geral decidir.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados e será
dirigida por uma mesa composta por um presidente, um vice-presidente
e um secretário.

ARTIGO 11.º

1 � Só podem participar nas assembleias, os associados no pleno
uso dos seus direitos, nomeadamente, com o pagamento de quotas
não atrasado de mais de três meses.

2 � Os associados com direito a participar nas assembleias gerais,
poder-se-ão fazer representar nas mesmas por outro associado, também
na posse de todos os seus direitos, podendo tal representação ser feita
por mera carta mandadeira, dirigida ao presidente da mesa ou a quem
o substituir.

3 � Nenhum associado poderá, todavia, representar nas assembleias
gerais, mais de um sócio.

ARTIGO 12.º

1 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger trienalmente a sua mesa e os membros da direcção e do

conselho fiscal;
b) Suspender ou demitir a mesa, a direcção ou o conselho fiscal ou

qualquer dos seus membros;
c) Deliberar sobre a aprovação do relatório, balanço e contas de

cada exercício que lhe sejam presentes pela direcção;
d) Fixar, mediante proposta da direcção, os montantes da jóia e da

quotização a pagar pelos associados.
A quotização dever ser constituída por duas partes, sendo uma fixa

e outra, em princípio, em função dos valores das vendas correspon-
dentes às actividades abrangidas no âmbito da Associação;

e) Apreciar e votar as linhas gerais de actuação, orçamento e
programas de gestão, anualmente propostos pela direcção;

f) Deliberar sobre a dissolução da Associação;
g) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos para que tenha sido

devidamente convocada;
h) Deliberar sobre e como os órgãos sociais são remunerados;
i) Conceder poderes à direcção, para celebrar acordos com tercei-

ros em matérias que sejam da sua competência;
j) Deliberar sobre a alteração dos estatutos da Associação;

k) Conceder às organizações de grau superior em que a Associação
se encontra filiada os necessários poderes de representação,
designadamente para efeitos de negociação e celebração de conven-
ções colectivas de trabalho.

2 � A assembleia que deliberar a suspensão ou destituição de corpos
sociais, ou de vogais que os integram, elegerá ou promoverá a eleição
dos respectivos substitutos cujos mandatos cessarão com o termo da
suspensão do exercício de funções do corpo social ou dos vogais
substitutos ou no termo do mandato dos corpos sociais a que
asseguraram a substituição.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunir-se-á:
a) Até 31 de Março de cada ano, para apreciação do relatório da

direcção, balanço e contas do ano anterior;
b) Até 31 de Março dos anos em que haja de eleger os corpos sociais

referidos na alínea a) do artigo 12.º destes estatutos;
c) Ate 30 de Novembro de cada ano, para aprovar o orçamento e

planos de gestão propostos pela direcção para o ano seguinte.
2 � A assembleia geral reunir-se-á extraordinariamente:
a) Sempre que convocada por iniciativa do presidente da mesa ou

a pedido da direcção ou do conselho fiscal;
b) Por iniciativa de associados que representem, pelo menos, um

quarto do número total de sócios, no pleno gozo dos seus direitos.
3 � A convocatória é feita pelo presidente da mesa, por carta

registada, dirigida aos associados com uma antecedência mínima de
oito dias, sobre a data da assembleia, contando-se os oito dias a partir
da data do registo.

4 � A assembleia funcionará à hora marcada se estiverem presen-
tes a maioria dos associados ou meia hora depois, com qualquer
número, desde que tal conste da convocatória.

5 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos dos associados presentes, excepto se respeitar a
proposta de alteração dos estatutos, de destituição dos corpos so-
ciais, casos em que a deliberação só se considera aprovada se cons-
tar a seu favor com, pelo menos, dois terços dos votos presentes,
ou a dissolução ou prorrogação da assembleia geral, casos em que a
deliberação requer o voto favorável de dois terços do número de
todos os associados.

ARTIGO 14.º

Cada associado tem direito a um voto.

ARTIGO 15.º

Compete ao presidente da mesa, convocar as assembleias e diri-
gir os trabalhos.

ARTIGO 16.º

Compete ao vice-presidente substituir o presidente nos impedi-
mentos deste.

ARTIGO 17.º

Todo o expediente relativo às assembleias caberá ao secretário de
acordo com a orientação do presidente.

CAPÍTULO IV

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A direcção será constituída por um presidente, um tesoureiro
e um secretário, eleitos em assembleia geral.

2 � A composição da direcção deverá reflectir, tanto quanto
possível, a distribuição geográfica das respectivas empresas.

ARTIGO 19.º

A direcção tem os mais amplos poderes de administração e gestão,
em conformidade com o disposto na lei e nos presentes estatutos,
competindo-lhes, designadamente:

a) Representar a Associação, em juízo e fora dele, bem como
constituir mandatários;

b) Admitir os associados, declarar a caducidade das respectivas
inscrições e decidir sobre os pedidos de demissão dos mesmos;

c) Submeter à assembleia geral, para aprovação, as linhas gerais de
actuação da Associação, bem como os respectivos planos plurianuais
e programas anuais;

d) Submeter à assembleia geral, para aprovação, o orçamento
ordinário de cada exercício e os orçamentos suplementares que
venham a mostrar-se necessários;
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e) Gerir os fundos da Associação;
f) Executar e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias, as

deliberações da assembleia geral e as suas próprias resoluções;
g) Apresentar à assembleia geral o seu relatório anual, o balanço e

as contas do exercício;
h) Aplicar aos associados as sanções a que os mesmos venham a

estar sujeitos, nos termos dos presentes estatutos ou outro qualquer
regulamento interno aprovado pela assembleia geral;

i) Nomear comissões para o estudo dos problemas da Associação,
e das actividades nela representadas;

j) Admitir e demitir pessoal, sendo os encargos provenientes de
conta da Associação;

k) Elaborar os regulamentos necessários ao seu funcionamento e
ao funcionamento dos serviços da Associação.

ARTIGO 20.º

1 � A direcção reunir-se-á sempre que os interesses da Associação
o exijam, mediante convocatória do seu presidente, por iniciativa,
ou a pedido de qualquer dos seus membros, mas nunca menos do que
uma vez por mês.

2 � Das reuniões serão elaboradas actas que ficarão a constar do
respectivo livro.

ARTIGO 21.º

As decisões da direcção são tomadas por maioria.

ARTIGO 22.º

A Associação obriga-se pela assinatura de dois membros da di-
recção.

CAPÍTULO V

Da fiscalização

ARTIGO 23.º

A fiscalização da Associação é assegurada por um conselho fiscal
constituído por um presidente e dois vogais, eleitos trienalmente em
assembleia geral.

ARTIGO 24.º

Compete ao conselho fiscal verificar as contas e actos da direcção,
podendo assistir às suas reuniões.

O conselho elaborará um relatório e parecer para ser apresentado
anualmente à assembleia geral ordinária, conjuntamente com o rela-
tório, balanço e contas da direcção.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal deverá reunir-se pelo menos, trimestralmente,
por convocação do presidente e, no impedimento deste, pelo mem-
bro mais antigo ou, sendo igual a antiguidade, pelo mais velho.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais � da admissão,
demissão e penalidades

ARTIGO 26.º

As pessoas singulares ou colectivas, que podem ser membros da
Associação, de acordo com o artigo 6.º, obterão a sua admissão,
solicitando-a por escrito, através de carta dirigida ao presidente da
direcção, na qual comprovarão o exercício da actividade pela forma
que a direcção venha a definir e declararão a sua adesão expressa aos
presentes estatutos.

ARTIGO 27.º

1 � Qualquer associado pode retirar-se da Associação, por comu-
nicação, em carta registada, dirigida ao presidente da direcção.

2 � O associado demissionário obriga-se ao pagamento de quoti-
zação relativa ao três meses seguintes, à data da demissão e ao
cumprimento de qualquer penalidade ou compromisso a que esteja
vinculado.

3 � O associado demissionário perde o direito a qualquer compar-
ticipação nos fundos da Associação.

ARTIGO 28.º

1 � A exclusão de qualquer associado é da competência da as-
sembleia geral, mediante processo instaurado para o efeito pela

direcção, sendo essa competência, automaticamente transferida para
a direcção se a assembleia não deliberar, sobre a exclusão ou não do
associado, nas duas reuniões seguintes à data de entrega do referido
processo.

2 � São motivos de exclusão o não cumprimento dos estatutos
nomeadamente, o artigo 8.º

3 � O associado excluído obriga-se ao pagamento da quotização
relativa aos seis meses seguintes à data da exclusão e ao cumprimen-
to de qualquer penalidade que lhe seja aplicada ou compromisso a que
esteja vinculado.

4 � O associado excluído perde o direito a qualquer comparticipa-
ção dos fundos da Associação.

ARTIGO 29.º

1 � É da competência da direcção a aplicação de penalidades de
advertência por escrito, multa até ao limite máximo correspondente
a três meses da sua quotização e suspensão até 180 dias.

2 � Destas penalidades poderá o associado recorrer para a assem-
bleia geral, à qual competirá ainda aplicar penalidades de gravidade
superior às referidas ao corpo deste artigo.

CAPÍTULO VII

Da representação dos associados

ARTIGO 30.º

1 � Os associados que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por gerentes, administradores ou procuradores para o efeito
designados de harmonia com os respectivos estatutos.

2 � Quando forem eleitos para cargos sociais, pessoas colectivas,
indicarão estas, a pessoa física que as representa e o suplente que
entrará em funções no impedimento da primeira, podendo tal
designação ser feita por simples carta assinada por quem tenha poderes
de representação da pessoa colectiva eleita.

CAPÍTULO VIII

Da liquidação

ARTIGO 31.º

Deliberada a liquidação voluntária da Associação, a assembleia geral
elegerá dois liquidatários, aos quais são atribuídos poderes idênticos
aos liquidatários das sociedades comerciais.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 693

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL
DO CASAL DA RIBEIRA

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto do corrente ano,
lavrada no 15.º Cartório Notarial de Lisboa, exarada a fl. 29, do
livro n.º 49-I, foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos,
a qual adoptou a denominação de Associação Desportiva e Cultural
do Casal da Ribeira, vai ter a sua sede na Rua Principal, Casal da
Ribeira, freguesia de Montes da Senhora, concelho de
Pronça-a-Nova.

A Associação tem por objecto organização de festas e eventos
culturais e desportivos.

A Associação tem como órgãos: assembleia geral, direcção e
concelho fiscal.

Está conforme ao original.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 721

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BENTO GONÇALVES

Certifico que, por escritura de 21 de Setembro deste ano, lavra-
da de fl. 122 a fl. 122 v.º, do livro para escrituras diversas n.º 274-J,
do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Wanda
Maria Coutinho Morais Silva, foram alterados integralmente os
estatutos da Associação, com a denominação em epígrafe, passan-
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do a mesma a denominar-se Associação do Grupo Coral e Instru-
mental Norte Sul, com sede no Bairro da Pedreira dos Húnga-
ros, em Oeiras, por tempo indeterminado, constando dos res-
pectivos estatutos que: tem por objecto administrar e manter
todo o património associativo; desenvolver actividades
associativas das quais possam resultar vantagens para os sócios;
fomentar iniciativas culturais, recreativas e desportivas, criando
os respectivos serviços necessários para o efeito; difundir a prática
da vida associativa e da cooperação, contando sempre que
possível, com outras organizações populares para o trabalho em
comum e troca de experiências.

A Associação manterá absoluto partidarismo político e neutrali-
dade religiosa, podendo contudo desenvolver acções em comum com
outras organizações democráticas.

Poderão ser sócios da Associação todos os interessados.
A admissão dos associados faz-se mediante proposta apresentada à

direcção e aprovada pela mesma.
Pede a condição de associado, aquele que lese voluntariamente os

interesses da Associação ou de outros sócios, não pague as quotas
determinadas em assembleia geral e ou a quota mensal, quando
decorridos 18 meses.

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

21 de Setembro de 2000. � O Notário, Wanda Maria Coutinho
Morais Silva. 10-2-119 723

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E RESIDENTES
TERRA DA VACA

Certifico que, por escritura de 19 de Setembro do corrente ano,
lavrada de fl. 46 a fl. 46 v.º, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 445-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notá-
rio Carlos Manuel da Silva Almeida, foi constituída uma Associa-
ção, por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, denominada
Associação de Proprietários e Residentes Terras da Vaca, com sede
na Rua do Mato, 23, Terra da Vaca, A-dos-Eis, freguesia de São
João das Lampas, Sintra, que tem por objecto: a defesa dos interes-
ses dos proprietários e residentes no local denominado por «Terra
da Vaca», em A-dos-Eis, freguesia de São João das Lampas, conce-
lho de Sintra, bem como a sua representação junto de toda e qualquer
entidade pública ou privada, tendo em vista o ordenamento urbano
do referido local.

São considerados como associados efectivos, todos os proprietá-
rios e residentes naquele local.

À direcção compete admitir os associados.
A qualidade de associado será retirada em caso de comportamento

considerado lesivo dos interesses da Associação.

Vai conforme.

22 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 724

RANCHO FOLCLÓRICO CULTURAL E RECREATIVO
AS MONDADEIRAS DO SORRAIA

Certifico que, por escritura de 30 de Agosto de 2000, lavrada no
Cartório Notarial de Coruche, a cargo do notário, licenciado Fran-
cisco Manuel Bento da Silva Santos, exarada a fl. 7, do competente
livro n.º 477-D, foi constituída uma associação, com a denominação
em epígrafe, com sede no lugar do Rebocho, concelho de Coruche, a
qual tem como objecto a acção cultural, recreativa, desporto e danças
populares regionais.

Outorgaram a respectiva escritura:
1.º Manuel José dos Santos, casado, natural da freguesia e concelho

de Coruche, residente na Rua da Bica, Rebocho, Coruche;
2.º José Luís da Silva Cardoso, casado, natural da freguesia de São

Salvador, concelho de Viseu, residente na Rua do Campo de Futebol,
Rebocho, Coruche;

3.ª Cidália da Silva Ribeiro Ferreira, casada, natural da freguesia
e concelho de Coruche, residente na Rua do Açude, Rebocho,
Coruche.

Está conforme.

31 de Agosto de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 725

TUNA FERREIRA DE CASTRO

Certifico que, por escritura de 15 de Setembro de 2000, lavrada de
fl. 68 a fl. 69, do livro de notas para escrituras diversas n.º 70-E, do
Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi constituída uma
associação, sem fins lucrativos, denominada Tuna Ferreira de Castro,
com sede na Escola Secundária Ferreira de Castro, Rua do Dr. Silva
Lima, Lações de Cima, Oliveira de Azeméis, cujo objecto consiste
em desenvolver actividades de âmbito musical, etnográfico, recreativo
e cultural, realizar iniciativas relativas à problemática da juventude,
nomeadamente as de carácter social, desenvolvendo a cooperação e
solidariedade entre os jovens, que se associarão numa tuna musical,
que proporcionará e favorecerá a prática dos referidos valores,
promover intercâmbios escolares.

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

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Filomena Tavares
de Paiva. 10-2-119 726

FESTA DAS VINDIMAS � ASSOCIAÇÃO
DE CULTURA DE PALMELA

Certifico que, por escritura de 2 de Agosto de 2000, exarada de
fls. 13 e seguintes, do livro de notas n.º 157-F, do 2.º Cartório
Notarial do Barreiro, a cargo da notária Luísa Maria Martinho de
Almeida Antunes de Sousa, foi constituída uma Associação, com a
denominação em epígrafe, com sede na Rua do General Amílcar
Mota, 11, freguesia e concelho de Palmela, da qual consta o se-
guinte:

Denominação: Festa das Vindimas � Associação de Cultural de
Palmela, e não tem fins lucrativos.

Sede social: Rua do General Amílcar Mota, 11, freguesia e conce-
lho de Palmela.

Fins: Divulgação da vinha, do vinho e das artes respectivas; orga-
nização de festas; realização de eventos culturais, relativos à agricultura
e pecuária; realização de eventos desportivos; recolha, divulgação e
promoção de costumes e tradições da região de Palmela, sem fins
lucrativos.

Podem ser associados efectivos, todas as pessoas que tenham sido
membros de comissões de festas das Vindimas de Palmela; as associ-
ações culturais, desportivas ou recreativas e as autarquias do concelho
de Palmela e todas as pessoas singulares ou colectivas que sejam
admitidas pela direcção.

A admissão dos associados efectivos compete à direcção, sendo da
competência da assembleia geral a admissão de qualquer outro tipo de
associados e a exclusão de quaisquer associados.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 737

MOTOCLUBE DA COVILHÃ «LOBOS DA NEVE»

Certifico que, por escritura lavrada hoje, no Cartório Notarial da
Guarda, exarada a fls. 22 e seguintes, do livro n.º 182, foram altera-
dos os estatutos da associação, com a denominação em epígrafe, e
sede na Covilhã, na Rua de Mateus Fernandes, Travessa do Ranito, 2,
é um organismo cultural e desportivo, sem fins lucrativos, que se
destina à organização de eventos culturais e desportivos sem fins
lucrativos.

Está conforme.

2 de Agosto de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 738

AQUA CLUBE DE PENAFIEL 2000

Certifico que, por escritura outorgada em 7 de Setembro de 2000,
iniciada a fl. 84, do livro de escrituras diversas n.º 380-D, do Cartó-
rio Notarial de Penafiel, a cargo da notária, licenciada Maria
Margarida Oliveira da Rocha Morgado de Sousa, foi constituída uma
associação, denominada Aqua Clube de Penafiel 2000, com sede na
Quinta das Lages, freguesia e concelho de Penafiel.
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A Associação tem por objecto a promoção e organização de acti-
vidades recreativas e desportivas.

Constituem receitas da associação: a jóia inicial e as quotas men-
sais dos associados, cujo montante será fixado pela assembleia geral;
quaisquer donativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos e outras
receitas de qualquer natureza.

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

Na parte omitida da referida escritura, nada há que amplie, modi-
fique ou condicione a parte transcrita.

Está conforme ao original.

7 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José Fernando
de Sousa Pinheiro. 10-2-119 739

O MOTOCLUBE DE MANGUALDE

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2000, lavrada de
fl. 53 v.º a fl. 55 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 99-E, do Cartório Notarial de Mangualde, a cargo da notária,
licenciada Palmira Henriqueta Fraga Frutuoso Vaz, foi constituída
uma associação, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua
do 25 de Abril, 39, 2.º, na cidade, freguesia e concelho de Man-
gualde; a associação não tem finalidade lucrativa e tem por objecto
dinamizar junto dos seus associados, actividades relacionadas com o
mototurismo ou outras relativas à utilização de motociclos, no
âmbito do lazer e sempre desligadas de qualquer contexto político
ou religioso.

O valor das quotas, o modo de pagamento e o valor da jóia de
admissão, serão decididos e actualizados em assembleia geral.

Os órgãos sociais da associação, são: a assembleia geral, o conselho
fiscal e a direcção.

A mesa da assembleia geral é composta por três mem-
bros: presidente, primeiro-vogal e segundo-vogal.

A direcção é composta por nove membros: presidente, vice-pre-
sidente, secretário, tesoureiro e cinco vogais.

O conselho fiscal é composto por três membros: presidente, rela-
tor e vogal.

Está conforme o original na parte transcrita.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Noémia Luísa Augusta dos
Santos Brás Machado. 10-2-119 755

RANCHO FOLCLÓRICO CEIFEIRAS DE BENCATEL

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 20 de Setembro
de 2000, lavrada de fl. 43 a fl. 45 v.º, do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 74-D, do Cartório Notarial de Vila Viçosa, a cargo
do notário, licenciado António Pedro Monteiro Correia Marques
Tavares, foi constituída uma associação de direito privado, com a
denominação em epígrafe, que tem a sua sede na Rua do Dr. Antó-
nio José de Almeida, 19, na freguesia de Bencatel, do concelho de
Vila Viçosa, e durará por tempo indeterminado, cujos estatutos
ficaram constituídos em 36 artigos e tem por objecto recuperar e
desenvolver a riqueza musical e etnográfica da região e promover
acções de carácter cultural e recreativo com as demais associações
do concelho de Vila Viçosa.

Podem ser associados todos os maiores de 18 anos que possuam
idoneidade moral e comunguem dos interesses da associação.

A admissão faz-se mediante apresentação à direcção da respectiva
proposta assinada pelo candidato, acompanhada da documentação
exigida para o efeito.

Da decisão da direcção cabe recurso para a assembleia geral.
Incorrem na pena de exclusão os associados que defraudem dolosa-

mente a associação ou sejam condenados por agredirem ou injuriarem
qualquer membros dos órgãos sociais, por motivos relacionados como
exercício destes cargos.

Os associados podem solicitar a sua demissão a todo o tempo, sem
prejuízo da associação poder reclamar a quotização referentes aos três
meses seguintes ao da comunicação da demissão.

Está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Isaura da Conceição
Pestana Ramos Barreiros. 10-2-119 767

FIAR, ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura lavrada no dia 14 de Julho de 2000,
exarada a fl. 89, do livro de notas para escrituras diversas n.º 18-D,
do Cartório Notarial de Campo Maior, a meu cargo, António Joa-
quim General Leirias, notário, foi constituída a Associação, denomi-
nada Fiar, Associação Cultural, com sede em Palmela, na Rua do
General Amílcar Mota, 65, 1.º, freguesia de Palmela, e tem por
objectivos a promoção e organização anual de um Festival Internaci-
onal de Artes de Rua em Palmela; promoção de estudos e projectos
culturais, nomeadamente no domínio das Artes de Rua; promoção de
formação e intercâmbios do domínio das Artes de Rua e aprofundar
os conhecimentos ligados à temática das Artes de Rua.

Com vista à realização dos seus objectivos, a Associação tem,
entre outras, as seguintes atribuições: organizar grupos de trabalho
para a investigação, estudo e análise de questões relacionadas com
as Artes de Rua; organizar grupos de trabalho para a organização
anual do Festival Internacional de Artes de Rua em Palmela; editar
revistas, jornais, suportes audiovisuais ou outros documentos de
interesse relevante; organizar encontros, colóquios, conferências e
seminários; promover o intercâmbio e cooperação com associações
e organismos, nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos
objectivos.

Podem ser associados, pessoas singulares ou colectivas, directamen-
te interessadas em promover os objectivos da Associação.

A admissão de associados é da competência da direcção.
Perdem a qualidade de associados aqueles que o requeiram e os que

tiverem um comportamento considerado lesivo dos interesses da
Associação.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � O Notário, António Joaquim General
Leirias. 10-2-119 768

ASSOCIAÇÃO ALTO ASTRAL DE CAPOEIRA

Certifico que, por escritura de 25 de Setembro corrente, exarada de
fl. 99 a fl. 100, do livro n.º 1166-C, do 14.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo do notário, licenciado José Alberto Mendes de
Almeida, foi constituída por tempo indeterminado, uma Associação
sem fins lucrativos, denominada Associação Alto Astral de Capoeira,
com sede na Urbanização Varandas de Monsanto, 12, 4.º, direito, em
Alfragide, concelho da Amadora, e que pode estabelecer delegações
noutras localidades do País, Associação esta que tem por
objecto: através da actividade física capoeira, da dança e teatro,
desenvolver trabalhos em bairros menos favorecidos, ginásios, esco-
las e cooperativas, com o objectivo da melhor integração entre os
jovens, melhoria do nível de vida e saúde e prevenção contra drogas;
organizar festivais anuais de Capoeira, intercâmbios com outras
associações através de viagens; e realizar espectáculos em todo o País,
oficinas de verão para a confecção de instrumentos de precussão e
treinos diários com cerca de 100 jovens.

Podem ser admitidos como associados efectivos, todas as pessoas
singulares maiores de 18 anos (ou não tendo essa idade, quando
emancipados) que solicitem a sua admissão para usufruírem de todos
os direitos e ficarem sujeitos a todos os deveres estatutários.

Podem solicitar a sua admissão como sócios da Associação, todos
os indivíduos por si, ou pelos seus legais representantes, sem
discriminação de sexo, nacionalidade, crença religiosa, sob proposta
de um outro sócio, em pleno gozo dos seus direitos.

Os sócios da Associação podem pedir a sua demissão a qualquer
momento, mediante comunicação escrita, dirigida à direcção.

A demissão dos sócios pode verificar-se quando ocorrer: atraso sem
justificação no pagamento das quotas por período superior a um ano;
manifestações, por palavras ou actos, de posições incompatíveis com
o espírito e objectivos da Associação.

A direcção pode suspender qualquer sócio, por um período nunca
superior a três meses, desde que haja nisso vantagem para a Associação,
de acordo com o estabelecido no regulamento geral.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Josefina Cruz das
Neves Gonçalves Frazão. 10-2-119 769

ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA
E COMPETIÇÃO DO CONCELHO DA MEDA

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro de 2000, exarada
a fls. 76 e seguintes, no livro de notas para escrituras diversas



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 262 � 13 de Novembro de 2000 24 038-(19)

n.º 14-C, do Cartório Notarial de Meda, foi constituída uma Asso-
ciação, com a denominação em epígrafe, com sede na freguesia e
concelho de Meda, constando dos respectivos estatutos: tem por
objectivo a promoção da educação física e psíquica dos seus associa-
dos e demais população, fomentar e desenvolver demais população,
fomentar e desenvolver a prática dos desportos em especial no
âmbito da pesca desportiva e de competição, fomentar actividades
de cultura, recreio e lazer, a filiação na Federação Portuguesa de
Pesca Desportiva, e ainda organizar nas suas instalações quaisquer
jogos permitidos por lei.

Representar e defender os interesses da modalidade e dos seus associa-
dos, perante terceiros, designadamente, entidades desportivas oficiais e
administração pública em geral, organizações congéneres, estrangeiras ou
internacionais e em congressos nacionais e internacionais.

Promover o desenvolvimento da pesca desportiva, em todo o conce-
lho de Meda e concelhos limítrofes, através de campeonatos, concur-
sos e provas concelhias, interconcelhias, distritais, nacionais e
internacionais, exposições, sessões cinematográficas, conferências e
congressos.

Regulamentar, organizar, difundir, orientar e esclarecer a prática
de pesca desportiva, com a colaboração de outras associações e
entidades públicas.

Pugnar pelo cumprimento das leis de fomentação e protecção das
espécies piscícolas, cursos de água e meio ambiente.

Lutar pelo povoamento com espécies novas de reconhecido valor
desportivo, sem prejuízo das espécies já existentes e pelo
repovoamento em geral.

A duração da Associação de Pesca Desportiva e Competição do
Concelho de Meda, é por tempo indeterminado, sem fins lucrativos.

Podem ser sócios da A. P. D. C. C. M., todos os indivíduos sem
distinção de raça, de nacionalidade ou de sexo, que peçam para tanto
a sua inscrição.

Os sócios deixarão de pertencer à Associação, desde que:
a) Peçam a sua demissão por escrito, quando o quiserem deixar

de ser;
b) Quando depois de admitido qualquer sócio, se reconhecer, por

factos averiguados sem contestação, que o mesmo não é digno de
pertencer à A. P. D. C. C. M., será eliminado pela direcção, sob
proposta fundamentada de qualquer director, devendo ser ouvido
previamente o sócio proponente para se apreciar da sua responsabi-
lidade no encobrimento dos factos que impõem a eliminação do sócio
que havia proposto;

c) Os sócios que não pagarem pontualmente as suas quotas, infrin-
girem os estatutos ou regulamentos, não acatarem as determinações
dos órgãos directivos, ofenderem alguns dos seus membros ou qualquer
sócio, proferirem expressões ou praticarem actos impróprios de
pessoas de boa educação, ficarão sujeitos às sanções seguintes: baixa
de sócio, admoestação, repreensão registada, multa, suspensão até três
meses, suspensão até um ano e expulsão.

A direcção estipulará a data e a forma de readmissão do sócio que,
por qualquer das razões tenha deixado de o ser.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 770

ASSOCIAÇÃO 2000 DE APOIO A DESFAVORECIDOS � A 2000

Certifico que, por escritura lavrada em 7 de Setembro em curso,
exarada a fl. 58 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 41-D,
do Cartório Notarial de Santa Marta de Penaguião, procedeu-se à
constituição da Associação em epígrafe:

Denominação: Associação 2000 de Apoio a Desfavorecidos � A 2000.
Sede: Junta de Freguesia de São Miguel de Lobrigos, concelho de

Santa Marta de Penaguião.
Objecto: Integração social, comunitária e profissional de pessoas

desfavorecidas; apoio a mulheres grávidas; apoio aos re-
cém-nascidos; apoio escolar; formação pré-profissional e profissio-
nal; procura e criação de emprego; fomento intelectual, cultural e
desportivo; prevenção de doenças e de acidentes; promoção do
bem-estar global.

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

2 � A admissão de associados far-se-á mediante proposta dirigida
à direcção, assinada pelo candidato ou a seu rogo, na qual deverão
constar os respectivos elementos de identificação.

Está conforme o original, declarando-se que na parte omitida
nada há que amplie, restrinja, modifique ou condicione a parte
extractada.

12 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Joaquim Fernandes Osório.
10-2-119 771

SPBT � SOCIEDADE PORTUGUESA DE BIOTECNOLOGIA

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 98, do livro de
escrituras diversas n.º 189-D, do 1.º Cartório Notarial de Vila do Conde,
a cargo da licenciada Maria de Lurdes Dias Oliveira ramos, foi
constituída uma associação, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua de Pedro Homem de Mello, 91, habitação 9.3, da freguesia
de Aldoar, do concelho do Porto.

A associação tem por objecto: encorajar, estimular, apoiar e con-
duzir o estudo e investigação em Biotecnologia e outras ciências
directamente aplicadas àquela; será ainda objecto da sociedade provi-
denciar um fórum para apresentação, discussão e publicação dos
resultados de investigação e desenvolvimento para o avança da
comunidade em geral e para a prossecução do bem-estar comum.

A sociedade deverá igualmente promover a educação em
Biotecnologia.

Serão admitidos como associados, quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, envolvidas em qualquer das vertentes da Biotecnologia,
desde a investigação, passando pela transferência de tecnologia até à
comercialização de produtos.

Está conforme o original.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Carneiro Ferreira. 10-2-119 774

AERO CLUBE DE LAGOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 15 de Setembro de
2000, exarada a fls. 111 e seguintes, do livro n.º 123-G, do Cartório
Notarial de Lagos, a cargo do notário, licenciado Júlio José Monteiro
Barroso, foram alterados os estatutos quanto ao artigo 24.º da
associação em epígrafe, com sede na Torre de Control do Aeródro-
mo Municipal Brigadeiro Costa Franco, freguesia de São Sebastião,
concelho de Lagos.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 786

LIGA DOS AMIGOS DA GAIA

Alteração parcial de estatutos

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 15 de Setembro
de 2000, lavrada a fls. 69 e seguintes, do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 34-H, do Cartório Notarial da Covilhã, a cargo do
notário José Carlos Travassos Relva, se procedeu à alteração do
artigo 30.º dos estatutos da associação, denominada Liga dos Ami-
gos da Gaia, com sede no lugar da Gaia, freguesia e concelho de
Belmonte.

Está conforme o original, na parte que se narra.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Licínia Mendes
Rodrigues Duarte Costa. 10-2-119 787

CONVENÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS EM PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro de 2000, lavrada a
fl. 72, do livro de notas para escrituras diversas n.º 122-C, do Cartório
Notarial de Estremoz, a cargo da notária Maria da Conceição Garcia
Tavares Correia, foram alterados os estatutos da Associação,
denominada Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, com sede
na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 158, freguesia de São João
de Brito, concelho de Lisboa, a qual tem por objecto:

a) Promover a comunhão e a unidade entre os seus associados;
b) Promover e realizar projectos que envolvam os associados com

vista ao desenvolvimento da obra de Deus;
c) Resolver, a solicitação dos interessados, em instância de recurso,

os conflitos gerados em Igrejas ou que envolvam Igrejas ou os seus
obreiros;

d) Preservar os fundamentos doutrinários bíblicos, aceites pelas
Assembleias de Deus em Portugal, e resumidos na «Declaração de Fé»
e «Pacto Deontológico», devidamente aprovados por regulamento
interno;

e) Representar os obreiros e as igrejas nos projectos conjuntos;
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f) Organizar formas de apoio social e de assistência complementar
aos associados individuais e respectivos familiares deles dependentes
em caso de reforma, invalidez ou morte daqueles;

g) Promover, sustentar e apoiar iniciativas missionárias próprias
ou dos associados.

Podem ser associados:
a) As igrejas denominadas «Assembleias de Deus» juridicamente

personalizadas e cujo Pastor seja associado;
b) Os obreiros do Movimento das Assembleias de Deus: pastores,

evangelistas e missionários, professores de Teologia, anciãos e diáconos.
A sua admissão faz-se por impresso próprio dirigido à comissão

administrativa, sendo também da competência desta a sua exoneração.

Esta conforme.

7 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Borrego
Godinho Pereira. 10-2-119 791

ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE LOURES

Certifico, narrativamente, que, no dia 26 de Maio de 2000, foi
lavrada de fl. 18 a fl. 19, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 653-A, do Cartório Notarial de Loures, a cargo do notário João
Simões Pipa Ávila, uma escritura de constituição da Associação,
denominada Associação do Carnaval de Loures, com sede na Rua de
Manuel Francisco Soromenho, 50, freguesia e concelho de Loures,
tendo por fim promover e desenvolver o Carnaval e outras iniciativas
culturais e com vista à realização dos seus objectivos a Associação
tem entre outras, as seguintes atribuições: proporcionar aos seus
associados o acesso a documentação e bibliografia; organizar grupos
de trabalho para a realização de eventos culturais; podendo ser sócios
da associação todas as pessoas colectivas e singulares que se
identificarem com os objectivos constantes dos estatutos e
preencherem os requisitos ali estabelecidos.

Está conforme.

30 de Maio de 2000. � O Notário, João Simões Pipa Ávila.
10-2-119 794

ASSOCIAÇÃO DE TROMPETISTAS PORTUGUESAS � TP

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2000, exarada de
fl. 100 a fl. 100 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 291-D,
do Cartório Notarial de Porto de Mós, a cargo do notário, licenciado Manuel
Fontoura Carneiro, foi constituída uma Associação, com a denominação
de Associação de Trompetistas Portuguesas � TP, com sede no Centro
Cénico da Cela, 3, no lugar e freguesia de Cela, concelho de Alcobaça, e
visa a promoção de acções para o desenvolvimento do instrumento
trompete e para a dignificação dos trompetistas.

Conferido, está conforme.

12 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Cordeiro Pires de Sousa Mendes. 10-2-119 795

ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS

Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2000, no Cartó-
rio Notarial de Alcácer do Sal, a cargo da notária, licenciada Júlia
Maria Mateus da Silva, lavrada de fl. 145 v.º a fl. 146, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 35-D, foi constituída uma Associa-
ção, com a denominação de Associação Cultural Teatro dos Aloés,
com sede na Rua de António Ferreira, 1, 9.º, direito, Alfornelos,
concelho da Amadora.

A Associação tem por objectivo: a criação, produção e exibição de
espectáculos, bem como a formação e a animação.

Haverá duas categorias de associados: efectivos e honorários.
São associados efectivos, unicamente as pessoas singulares que,

como tal, forem admitidas nos termos do presente estatuto.
São sócio honorários, as pessoas singulares ou colectivas, que

contribuam de forma relevantes para a realização, em concreto, dos
objectivos da Associação.

São órgãos sociais da Associação:
a) Assembleia geral;
b) Direcção; e
c) Conselho fiscal.

Está conforme o original, na parte transcrita e certificada.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Isabel Chané dos
Santos Soberal da Silva. 10-2-119 810

GRACE � GRUPO DE REFLEXÃO E APOIO À CIDADANIA
EMPRESARIAL � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, no dia 25 de Fevereiro de 2000, exarada de
fls. 134 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 20-L, do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Francisco António Nevado Amaral, foi constituída uma
Associação, sem fins lucrativos e por tempo indeterminado, de-
nominada GRACE � Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Em-
presarial � Associação, com sede na Rua de Sacramento à Lapa,
21, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa, com o objecto
de: promoção do conceito de cidadania empresarial e o apoio a
actividades desenvolvidas por terceiros (membros ou não), nesta
área, procurando a colaboração com as comunidades locais e orga-
nizações de solidariedade social.

Promoverá em favor de debate e esclarecimento e será um recurso
de aconselhamento de empresas (membros ou não) nos mais diversos
aspectos da cidadania empresarial, como critério de selecção de
instituições, sugestões de campanhas, benefícios legais, entre outros.

Podem ser associados pessoas singulares ou colectivas, admitidas
com tal, a fazer parte da Associação, a admissão dos associados
compete à direcção, quanto à exclusão quando seja solicitada mediante
comunicação por escrito dirigida à direcção e será decidida em
assembleia geral quanto à exoneração dos associados encontram-se
os respectivos estatutos omissos.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Helena de
Paiva Gomes Pina Ribeiro Gonçalves. 10-2-119 813

CASA DO POVO DE SANTIAGO DE BESTEIROS

Sede: Rua do Padre José Sousa Júnior, 676, esquerdo,
freguesia de Santiago de Besteiros, concelho de Tondela

Certifico que, por escritura lavrada no dia de hoje, exarada a fl. 31,
do livro de notas n.º 188-B, do Cartório Notarial de Oliveira de Frades,
a cargo do notário António Maria Nunes Tavares, foi constituída uma
associação, com a denominação em epígrafe, tendo por objecto a
promoção cultural, social, desportiva e recreativa dos seus interessados,
ainda que não residam na área deste grupo.

Está conforme o original, o que certifico.

1 de Setembro de 2000. � O Notário, António Maria Nunes
Tavares. 10-2-119 822

GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL «A FONTE»
 ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2000, lavrada de
fl. 3 v.º a fl. 5, do livro de notas para escrituras diversas n.º 155-C, do
Cartório Notarial de Cantanhede, a cargo do notário, licenciado Luís
Manuel Canha, foi constituída uma Associação, com a denominação
em epígrafe, com sede no lugar e freguesia de Murtede, concelho de
Cantanhede, cujo objecto consiste na organização de actividades
sócio-culturais, teatro, variedades e acções lúdicas.

Podem ser sócios todos os que se identifiquem com os objectivos
da Associação.

O processo de admissão é da competência da direcção e o paga-
mento de uma jóia e respectiva quota mensal serão fixados pela
mesma, depois de aprovados em assembleia geral.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, cuja mesa é compos-
ta por um presidente, um secretário e um vogal; a direcção, composta
por um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro
e um vogal; e o conselho fiscal, composto por um presidente, um
secretário e um vogal.

A duração do mandato dos órgãos sociais, é de dois anos.

Está conforme ao original.

26 de Setembro de 2000. � O Ajudante, José Aníbal de Matos
Ferreira. 10-2-119 823

CLUBE DE ARTES MARCIAIS E PANKRATION DE ALIJÓ

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Murça,
a cargo da notária Maria Cristina dos Reis Santos, em 19 de Setembro
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de 2000, exarada a fls. 3 e seguintes, do livro de notas n.º 15-C, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos, com a denominação
de Clube de Artes Marciais e Pankration de Alijó, com sede na Rua
do Dr. José Bulas Cruz, em Alijó, que durará por tempo indeterminado
e tem por fim promover a prática do Pankration e artes marciais do
concelho de Alijó, funcionando com uma direcção com cinco
elementos e um conselho fiscal com três elementos, podendo haver
sócios efectivos, auxiliares e honorários.

Está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Mário Fernando da Silva
Queirós. 10-2-119 825

A ESTÊVA � ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE BARRANCOS

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 42 a fl. 43,
do livro de escrituras diversas n.º 44-D, do Cartório Notarial de
Moura, a cargo do notário, licenciado Aníbal Castro da Costa, foi
constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua do 1.º de Dezembro, 36-A, freguesia e concelho de
Barrancos, que durará por tempo indeterminado e tem por ob-
jecto: estudar, salvaguardar, valorizar e defender os aspectos mo-
numentais, naturais, urbanísticos, históricos, arqueológicos,
etnográficos e artísticos do concelho de Barrancos; apoiar e de-
senvolver acções tendentes à melhoria e promoção de actividades
do concelho, nomeadamente, no âmbito da agricultura e do
turismo; promover o desenvolvimento local, entendido como
processo de melhoria das condições culturais e materiais da vida
das populações, bem como a ocupação dos seus tempos livres;
desencadear e desenvolver acções de formação profissional e outras
que valorizem os recursos humanos locais, com vista à prossecução
dos fins apontados.

Podem ser associados desta Associação, todos os que se identifica-
rem com os objectivos da Associação.

As condições de admissão de novos associados e a perda de tal
qualidade constam dos estatutos da Associação.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

14 de Setembro de 2000. � O Notário, Aníbal Castro da Costa.
10-2-119 826

NÚCLEO DE BASQUETEBOL DE ANADIA

Certifico que, por escritura de 1 de Setembro de 2000, lavrada de
fl. 16 a fl. 16 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 138-F, do 2.º
Cartório Notarial de Leiria, a cargo da notária, licenciada Maria
Lucília Ferreira Antunes Martins, foi constituída uma associação,
denominada Núcleo de Basquetebol de Anadia, com sede em Ana-
dia, na Travessa do Dr. José Luciano de Castro, freguesia de Arcos,
concelho de Anadia.

O seu objecto consiste na prática do basquetebol e de outras
modalidades desportivas e é uma associação sem fins lucrativos.

Está conforme o original na parte transcrita, não havendo na parte
omitida nada que altere o que vai certificado.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria do Carmo Carrei-
ra Vieira Moniz Mirante. 10-2-119 827

IGREJA EVANGÉLICA DA ROCHA NOVA

Certifico que, por escritura de 3 de Outubro de 2000, exarada a
fls. 12 e seguintes, do livro n.º 639-B, do 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão, foi
constituída uma associação por tempo indeterminado, denominada
Igreja Evangélica da Rocha Nova, com sede na Rua da Escola, 33, de
polícia, no lugar de Rocha Nova, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

A associação tem como objecto: prestar culto a Deus segundo os
ensinos da Bíblia Sagrada; instruir os seus membros na religião cristã
Evangélica; difundir o evangelho de Nosso Senhora Jesus Cristo, no
Mundo; estabelecer congregações cristãs evangélicas; promover a
solidariedade social através de acções de beneficência; e promover a
educação.

São órgãos da associação:
a) Assembleia geral;
b) Conselho de administração; e
c) Conselho fiscal.
Membros da associação:
1) Fazem parte da associação, as pessoas singulares que tiverem

sido admitidas como membros, de acordo com a disciplina interna da
associação, cujos nomes constarem nos registos da associação;

2) Perdem a qualidade de membros da associação, todos aqueles que
violarem grave ou reiteradamente, os deveres dos membros, conforme
se referencia no regulamento interno, bem como todos os que o
solicitarem;

3) É da exclusiva competência da assembleia geral a exclusão de
associados que não o tenham solicitado ou que não se tenham
autoexcluído ao deixarem de preencher os requisitos e exigências
constantes no regulamento interno;

4) Quem perder a qualidade de associado não poderá reclamar a
restituição ou compensação das contribuições, doações ou donativos
que haja feito a associação;

5) Os membros da associação não são responsáveis pelas obriga-
ções contraídas pela associação e esta não é responsável por qualquer
obrigação ou mau acto efectuado pelos seus membros, salvo estando
devidamente credenciados no exercício das suas funções, sem abuso
dos poderes que lhe foram atribuídos.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 842

IDT � INSTITUTO DE DIREITO DO TRABALHO

Certifico que, por escritura de 26 de Julho de 2000, no 22.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel Rito Buco,
lavrada a fls. 136 e seguintes, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 92-G, do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi consti-
tuída uma associação sem fins lucrativos, com a denominação em
epígrafe, designada abreviadamente como IDT, com sede na Fa-
culdade de Direito da Universidade de Lisboa, sita na freguesia de
Campo Grande, na Alameda da Universidade, adiante designada por
FDUL, tendo por objecto a investigação, o ensino e a divulgação
das Ciências Jurídicas, Económicas e Sociais, no âmbito do merca-
do de trabalho e das relações laborais e, em especial, do direito do
trabalho.

São associados fundadores do IDT, as pessoas ou entidades que
subscrevam os presentes estatutos no acto da sua constituição.

Podem ser associados do IDT, designadamente:
d) A Universidade de Lisboa, através das suas Faculdades;
e) Os membros do corpo docente da FDUL, em especial os que

leccionem ou hajam leccionado ou apresentado trabalhos de investi-
gação, no âmbito do Direito do Trabalho;

f) Os professores jubilados ou aposentados da FDUL;
g) Pessoas ou entidades, singulares ou colectivas, de reconhecido

mérito no domínio cujo estudo o IDT se propõe ou em outros com
este relacionados e que, pela actividade exercida ou pelos serviços
prestados, contribuam de forma notária para a realização cabal dos
fins do Instituto. As pessoas e entidades referidas na alínea d) do
número anterior apenas adquirem a qualidade de associado na
sequência de deliberação da assembleia geral, sob proposta da
direcção.

A qualidade de associado perde-se:
b) Por renúncia do próprio, nos termos de comunicação a dirigir,

por escrito, à direcção;
c) Por falta de pagamento da quotização, nos termos a definir pela

assembleia geral;
d) Por exclusão deliberada pela assembleia geral, após proposta

fundamentada da direcção ou a requerimento de, pelo menos, um terço
dos associados.

São causas de exclusão de um associado:
f) O desrespeito reiterado dos seus deveres para coma associação

ou o não cumprimento injustificado das deliberações legitimamente
tomadas pelos órgãos do IDT;

g) A adopção de conduta que contribua para o descrédito,
desprestígio ou prejuízo do IDT.

A deliberação de exclusão de um associado só pode ser tomada se
na reunião estiverem presentes, pelo menos, metade dos associados e
se a proposta de exclusão for aprovada por dois terços dos votos
expressos.

São receitas do Instituto:
a) As contribuições dos associados fundadores;
b) As quotizações dos associados;
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c) Os subsídios que obtenha e as liberdades de que seja benefi-
ciário;

d) O produto da sua actividade editorial;
e) O produto das taxas de inscrição ou similares que receba no âmbito

dos cursos, conferências ou outras iniciativas que organiza;
f) O produto dos serviços que preste;
g) Quaisquer outros rendimentos de bens próprios ou que lhe venham

a ser atribuídos, nos termos da lei ou dos seus estatutos.

Está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 843

CLUBE TUNING DE VIANA

Certifico que, por escritura de 12 de Maio de 2000, lavrada a
fls. 59 e seguintes, do livro n.º 12-H, do 2.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi constituída uma associação, com a denomi-
nação de Clube Tuning de Viana, tem a sua sede na Urbanização
Capitães de Abril, lugar do Brejo Abelheira, lote 4, rés-do-chão,
nesta cidade.

O objecto da associação consiste em actividades culturais de acesso
ao público, tais como concentrações de automóveis e motos,
espectáculos musicais, exposições, provas desportivas.

Constituem receitas da associação: as jóias e as quotas dos associa-
dos e ainda quaisquer donativos que à associação sejam feitos.

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

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são
as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente, os
artigos 170.º a 179.º do Código Civil.

A mesa da assembleia geral, é constituída por três associados,
competindo-lhes convocar, dirigir e redigir as actas dos trabalhos das
assembleias gerais.

A direcção é constituída por três associados.
Compete-lhes a gerência social, administrativa, financeira e disci-

plinar, devendo reunir mensalmente.
O conselho fiscal é constituídos por três associados.
Compete-lhes fiscalizar os actos administrativos e financeiros da

direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar parecer sobre os
factos que impliquem aumento de despesas ou diminuição de receitas
sociais.

Está conforme o original, na parte transcrita e certificada.

12 de Maio de 2000. � O Notário, Mário Ribeiro Peixoto de
Magalhães. 10-2-119 853

MO.TIV � MOVIMENTOS PARA TEATRO,
INSTALAÇÃO E VÍDEO

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Vidigueira, no dia 2 de Outubro de 2000, lavrada a fls. 90 e se-
guintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 77-C, foi cons-
tituída uma associação, denominada MO.TIV � Movimentos para
Teatro, Instalação e Vídeo, tem a sua sede provisória na Rua da
Cidade de Lobito, lote 274, 5.º, direito, 1800 Lisboa, cujos objec-
tivos são: eventos, promoção e produção de eventos culturais nas
áreas de dança, teatros, vídeo, artes plásticas; assim como de ou-
tras formas de expressão artística, capazes de dinamizar a vida
cultural da sociedade portuguesa e apoiar o surgimento de jovens
artistas.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � O Notário, Ardechir Cae-Cobade
Rostom. 10-2-119 854

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE FLORESTAIS
DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE

Certifico que, por escritura hoje exarada, iniciada a fl. 9, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 21-D, do Cartório Notarial de
Alvaiázere, a cargo da notária Paula Cristina Rocha Teixeira de

Oliveira Sobreiros, foi constituída uma Associação sem fins lucrati-
vos, denominada Associação de Produtores Florestais do Concelho
de Alvaiázere, com sede na Cooperativa Agrícola de Alvaiázere, C.
R. L., na Rua da Saudade, da vila, freguesia e concelho de Alvaiázere,
que têm por objecto um serviço de extensão florestal que vise o
desenvolvimento florestal do concelho de Alvaiázere, na perspectiva
do desenvolvimento rural integrado:

a) Contribuir para a formação e informação dos proprietários
florestais;

b) Fomentar a elaboração de projectos de (re)arborização, benefi-
ciação e infra-estruturas florestais no concelho da sua área social;

c) Apoiar os associados na valorização dos recursos florestais e
ambientais;

d) Reforçar a cooperação institucional com os municípios, juntas
de freguesia, cooperativas agrícolas, cooperações de bombeiros,
técnicos florestais e outras entidades de interesse para assegurar uma
efectiva prestação de serviços de gestão e defesa florestal no conce-
lho da sua área social;

e) Representar os seus associados junto da Administração Pública e
de organizações florestais similares de âmbito regional ou nacional,
bem como em negociações com outros parceiros da fileira florestal,
quer directamente, quer intermédio de estruturas associativas de grau
superior;

f) Fomentar outras iniciativas tendentes à valorização, protecção
e conservação da floresta, no âmbito do desenvolvimento rural e
todas as demais compatíveis com os presentes estatutos e a legisla-
ção em vigor.

Sendo a sua duração por tempo indeterminado, podendo associar-se
pessoas singulares e colectivas, públicas ou privadas, sendo a sua
exoneração e exclusão omissas na respectiva escritura.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 855

ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO DO BUREL

Certifico que, por escritura de 4 de Outubro de 2000, lavrada no
Cartório Notarial de Montalegre, a cargo da notária Constança Augusta
Barreto de Oliveira, exarada a fls. 73 e seguintes, do livro n.º 842-A,
foi constituída uma Associação, denominada Associação do Artesanato
do Burel, com sede na Rua do Corujeira, 15, freguesia e concelho de
Montalegre, a qual tem por fins salvaguardar e desenvolver o
artesanato na região de Barroso.

Podem ser associados, os artesãos dos concelhos de Montalegre e
Boticas e qualquer pessoa ou entidade que contribua para o desenvol-
vimento da Associação.

Todos os associados têm o dever de pagar pontualmente as suas
quotas, colaborar na prossecução das finalidades da Associação e
contribuir por todas as formas para o seu prestígio e desenvolvimento,
responsabilizar-se pelo estado de conservação de todos os bens afectos
à Associação, e expor as suas peças de artesanato sempre que solicitado
pela direcção desta Associação.

Pelas faltas cometidas são aplicáveis aos associados responsáveis
as penas de repreensão aplicável por qualquer membro da direcção, e
expulsão decidida em assembleia geral.

O associado com mais de três meses de atraso no pagamento das
quotas, perde o gozo dos seus direitos e o associado com mais de
quatro faltas à assembleia geral, não poderá ser eleito para os ór-
gãos sociais.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 856

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE DADORES DE SANGUE
DO CONCELHO DE CASTRO VERDE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 11 de Outubro de
2000, lavrada de fl. 69 a fl. 69 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 42-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo da notária
Maria Helena Serra de Barros Guerra, foram alterados os estatutos da
Associação, denominada Associação Humanitária de Dadores de Sangue
do Concelho de Castro Verde, com sede na Rua do Poço, 43, na
freguesia e concelho de Castro Verde, que durará por tempo
indeterminado.
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Os fins da Associação humanitários, e tem por objecto a protec-
ção de vidas humanas, por meio de dádivas voluntárias, benévolas e
anónimas de sangue que, com fins terapêuticos se destina a todos os
doentes da comunidade, seja qual for a sua nacionalidade, raça, credo
político ou religioso, condição social ou económica.

Apoio a crianças e jovens.
Apoio à família.
Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situa-

ções de falta ou diminuição de capacidade para o trabalho.
Promoção e protecção na saúde, nomeadamente através da pres-

tação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilita-
ção.

Promoções de acções de formação profissional.
A admissão de sócios compete à direcção.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida em
contrário do que nesta se transcreve.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Vitória Amaro.
10-2-119 857

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNALISTAS
E ESCRITORES FILATÉLICOS

Certifico que, por escritura de 17 de Setembro de 2000, lavrada
a fl. 3, do livro de notas para escrituras diversas n.º 123-C, do
Cartório Notarial de Estremoz, a cargo da notária Maria da Con-
ceição Garcia Tavares Correia, foi constituída uma Associação,
denominada Associação Nacional de Jornalistas e Escritores
Filatélicos, com sede na Rua de Santo André, 1, freguesia de Es-
tremoz (Santo André), concelho de Estremoz, a qual tem por ob-
jectivo:

a) Divulgar e desenvolver a Filatelia;
b) Congregar os jornalistas, os escritores filatélicos e a Imprensa

Filatélica Portuguesa e defender os seus interesses;
c) Informar os seus membros sobre tudo o que se refira à Lite-

ratura Filatélica, através de circulares ou de boletins informativos;
d) Velar pela difusão de uma informação honesta e verdadeira;
e) Defender a honestidade e a integridade da Filatelia contra as

falsificações, as especulações, as emissões abusivas e tudo o que possa
ser nocivo à Filatelia;

f) Apoiar a cooperação entre os órgãos da Imprensa Filatélica,
através da permuta e da tradução dos artigos e da sua difusão;

g) Incentivar a edição de originais de trabalhos de estudo e inves-
tigação filatélica de interesse reconhecido;

h) Procurar facilidades editoriais para os seus membros;
i) Promover a venda de edições dos seus membros;
j) Editar um anuário da Imprensa Filatélica Portuguesa;
k) Revalorizar a Literatura Filatélica nas exposições;
l) Promover seminários de Literatura Filatélica;
m) Fazer-se representar em reuniões filatélicas, nacionais e inter-

nacionais quando for possível e vantajoso.
A admissão de membros da Associação, é da competência da

direcção sendo também da competência desta, a sua exoneração, com
aprovação do conselho deontológico.

Está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Borrego Godinho Pereira. 10-2-119 858

AEBA � ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE

Certifico que, por escritura lavrada em 12 do corrente mês, exa-
rada a fl. 128, do livro de notas n.º 171-E, do 1.º Cartório Notarial
de Santo Tirso, foi constituída uma Associação, designada AEBA �
Associação Empresarial do Baixo Ave, com sede na Rua da Indústria,
da freguesia de Santiago de Bougado, concelho de Trofa, sem fins
lucrativos e cujo objecto é a defesa dos legítimos interesses de todos
os associados, contribuir para o desenvolvimento do comércio,
indústria e serviços de toda a região do Baixo Ave, criando um espírito
de solidariedade, cooperação e apoio entre todos os associados de forma
a contribuir para o progresso e desenvolvimento de toda a região.

28 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Martins. 10-2-119 859

MOTO CLUBE OS DESGRAÇADOS

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro corrente, exarada de
fl. 94 a fl. 95, do livro de escrituras diversas n.º 191-E, do 1.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária, licenciada
Cristina Luísa de Moura Ramos, foi constituída uma associação, sem
fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede no lugar
de Ponte, freguesia de Avidos, deste concelho que durará por tempo
indeterminado, tem por objecto a promoção da modalidade de
motociclismo, considerando-se como tal a prática de motociclismo sem
intuitos competitivos, e ainda a promoção cultural, recreativa e
desportiva dos seus associados, e da qual qualquer pessoa pode ser
associada deste que preencha os requisitos legalmente exigidos para
este tipo de associações.

Está conforme e confere com o original.

11 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Livração Azevedo de Sousa Cruz. 10-2-119 860

CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO
DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL

DE SANTA MARIA DA FEIRA

Certifico que, por escritura pública de 11 de Outubro de 2000,
lavrada no 1.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, a partir de
fl. 10, do livro n.º 122-I, foi constituída a associação acima identifi-
cada, com sede no edifício dos Paços do Concelho de Santa Maria da
Feira, cujos órgãos são a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal, cujo objecto consiste em apoio à actividade social, cultural,
desportiva e recreativa dos funcionários da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira.

Podem ser associados todos os funcionários do município que sejam
beneficiários da ADSE, os que estejam na aposentação, o cônjuge e
filhos menores de associado falecido, desde que não aufiram qualquer
remuneração como empregados, desde que paguem a quota
correspondente e não estejam na situação de reforma compulsiva.

Está conforme.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria de Sousa
Santos. 10-2-119 867
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

CASA CANDIEIRO � GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1175;
identificação de pessoa colectiva n.º 501813578; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/20001020.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
19 000 euros, e é formado por duas quotas iguais de que pertence
uma a cada um dos sócios José Marques dos Reis e Maria Clara do
Carmo Reis.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global correspondente ao décuplo do
capital social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que
representem a totalidade do capital social, reembolsáveis, sendo a data
e a forma fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2000. � 23 de Outubro de 2000. � O Con-
servador, Fausto Tavares de Oliveira. 10706992

PROCURA � COMÉRCIO DE ARTIGOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2553;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20001018.

Certifico que entre João Miguel dos Santos Achinhas, casado com
Maria José Figueiredo dos Santos, na comunhão de adquiridos; e,
Glória Cristina dos Santos Rocha Amorim, casada com Luís Miguel
de Guimarães Serôdio Morim, naquele regime, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, cujo pacto se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROCURA � Comércio de Artigos
Metálicos, L.da, com sede na Rua da Cumeada, 21, freguesia de
Valongo do Vouga, do concelho de Águeda.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
artigos metálicos para a indústria.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Depende de 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 de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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 na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

20 de Outubro de 2000. � 23 de Outubro de 2000. � O Con-
servador, Fausto Tavares de Oliveira. 10707581

FABRICEL � FÁBRICA DE CERÂMICA DE ÁGUEDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 510;
identificação de pessoa colectiva n.º 500601836; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 5/20001017.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi transformada em anó-
nima, passando a reger-se pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FABRICEL � Fábrica de Ce-
râmica de Águeda, S. A., com sede no lugar de Vale do Grou, fre-
guesia de Barrô, concelho de Águeda, e durará por tempo indeter-
minado.
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2 � O conselho de administração pode, sem reserva de delibera-
ção ou consentimento de outros órgãos sociais:

a) Transferir a sede para qualquer outro lugar dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe;

b) Criar em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro,
agências, delegações, dependências ou quaisquer outras formas de
representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de tijolos e outros produ-
tos cerâmicos, comércio de materiais de construção, exploração de
matérias primas para cerâmica, compra, venda e arrendamento de
imóveis.

CAPÍTULO II

Capítulo social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, representado por
100 000 acções de valor nominal de 5 euros cada uma, totalmente
subscrito e realizado.

2 � As acções são nominativas, podendo ser emitidos títulos de
1, 5, 10, 500 ou 1000 acções.

3 � A transmissão das acções nominativas fica subordinada ao con-
sentimento da sociedade a qual se deverá pronunciar no prazo de
60 dias, gozando em qualquer casos os accionistas o direito de prefe-
rência na transmissão na proporção das acções que não possuírem. Não
sendo exercido o direito de preferência na transmissão por qualquer
accionista serão as acções relativamente aos quais este tenha preferên-
cia oferecidas aos restantes accionistas na proporção atrás mencionada.

4 � Caso a sociedade não se pronuncie no prazo referido no n.º 3,
a transmissão das acções é livre.

5 � A sociedade caso recuse o consentimento à transmissão,
obriga-se a fazer adquirir as acções por outrém, nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento, nos termos da alínea c) do n.º 3, do artigo 329.º do Código
das Sociedades Comerciais.

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

7 � Os números três, quatro e cinco deste artigo terão obrigato-
riamente de ser transcritos nos títulos das acções.

8 � A presente estipulação de preferência tem eficácia real.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá por maioria simples deliberar a amorti-
zação das acções transmitidas, gratuita ou onerosamente, ou oneradas
nos termos do artigo anterior, sem consentimento da sociedade, bem
como todas as restantes acções que constituam a posição do accionista
vendedor, pelo seu valor nominal, com redução do capital.

2 � O pagamento será efectuado em 36 prestações mensais.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode emitir obrigações de qualquer espécie, tendo os
accionistas preferência na sua subscrição.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração, obtendo parecer favorável do fiscal,
pode aumentar o capital até ao montante de 1 000 000 euros, por uma
ou mais vezes, gozando os accionistas do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode adquirir acções próprias dentro dos limi-
tes legais.

2 � A sociedade através de deliberação do seu conselho de ad-
ministração e sem carecer de consentimento de outros órgãos sociais,
poderá livremente associar-se a quaisquer pessoas singulares ou co-
lectivas ou a quaisquer agrupamentos complementares de empresas,
consórcios ou entidades de natureza semelhante e participar na sua
administração e fiscalização, bem como adquirir participações em
qualquer tipo ou espécie de sociedades mesmo que de diferente
objecto.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os órgãos da sociedade são: a assembleia geral, o conselho de
administração o fiscal único e o secretário da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo a cada 10 acções, um voto.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
o secretário da sociedade que podem ser ou não accionistas.

3 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende
do registo das acções, em seu nome, até 15 dias antes da assembleia.

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

5 � A representação por pessoas não mencionadas no ponto qua-
tro, depende do consentimento prévio do presidente da assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

Salvo disposição em contrário, as deliberações sociais, são toma-
das por maioria simples dos votos emitidos na assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reunirá até ao dia 31 de Março de cada
ano, para deliberar sobre as matérias que são da sua competência.

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

julgarem conveniente;
b) Quando accionistas que reunam as condições previstas na lei

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

3 � As convocatórias serão realizadas por cartas registadas, nos
termos legais.

4 � Em primeira convocatória, salvo disposição legal imperativa
em contrário, a assembleia geral só poderá funcionar e deliberar
quando nela estiverem presentes ou representados accionistas deten-
tores de pelo menos 50% do total das acções, excluídas as que per-
tençam à sua própria sociedade.

5 � Salvo disposição legal em contrário, a convocatória da as-
sembleia geral pode desde logo fixar uma segunda data de reunião
para o caso da assembleia geral não poder reunir-se na data da pri-
meira convocatória por falta de representação do capital social de-
vendo, entre as duas datas, mediar pelo menos 15 dias.

6 � Em segunda convocatória, a assembleia geral funcionará e
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o quantitativo de capital que as respectivas acções repre-
sentam, excepto nos casos previstos em lei imperativa.

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

ARTIGO 12.º

O conselho de administração é constituído por três ou cinco mem-
bros, sem remuneração regular, accionistas ou não, eleitos pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 13.º

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

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

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens móveis,
nomeadamente viaturas;

c) Adquirir, locar, onerar, vender ou por qualquer forma alienar
quaisquer bens ou direitos imobiliários;

d) Constituir em regime de propriedade horizontal qualquer pré-
dio da sociedade, ou alheio, e modificar, alterar ou rectificar qual-
quer título constituído do mesmo regime;

e) Dar e tomar de arrendamento prédios urbanos ou rústicos, tres-
passar ou tomar de trespasse estabelecimentos, ou parte das mesmas,
de qualquer natureza;

f) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da so-
ciedade, nomeadamente, emissão de letras, livranças, cheques ou
extracto de facturas;

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

h) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com o
interesse desta;

i) Financiar e prestar garantias a sociedade, em cujo capital so-
cial tenha de algum modo participação;
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j) Elaborar propostas de alteração de contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade;

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

l) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos.

2 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento.

3 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode
por deliberação unanime dos seus membros, por simples acta, en-
carregar especialmente algum ou alguns administradores da prática
de certos actos ou matéria de administração.

4 � É dispensada a caução para os administradores designados
neste contrato.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no qual o conselho de

administração tenha delegado poderes bastantes nos termos legais e
contratuais;

c) Pela assinatura de um mandatário que sozinho tenha poderes
bastantes para o acto, nos termos da alínea l) do n.º 1 do arti-
go anterior.

2 � Para actos de mero expediente basta a intervenção de qual-
quer administrador.

3 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
podem as assinaturas dos administradores ou procuradores ser subs-
tituídas pelas respectivas reproduções mecanográficas.

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
será revisor oficial de contas.

2 � O membro suplente será revisor oficial de contas ou uma
sociedade revisora de contas.

ARTIGO 16.º

Existe ainda um secretário da sociedade e um suplente, designa-
dos pelo conselho de administração.

ARTIGO 17.º

Todos os órgãos são eleitos por períodos de quatro anos, simul-
taneamente, sendo reelegíveis.

CAPÍTULO IV

Lucros e reservas

ARTIGO 18.º

Os lucros de cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Reserva legal até aos mínimos legais;
b) Remuneração dos membros do conselho de administração se

tal for deliberado por maioria superior a 50% do capital social.
c) Constituição ou reforço, sem qualquer limite, de fundos de

reserva para fazer face a finalidades do interesse da sociedade, de-
vidamente justificadas;

d) Distribuição do remanescente a título de dividendos.

CAPÍTULO V

Diversos

ARTIGO 19.º

A assembleia geral pode conceder o direito de reforma aos elemen-
tos que estejam, ou já tenham estado, em exercício de funções nos
órgãos sociais e estabelecer o pagamento dum complemento de refor-
ma, desde que atinjam a idade de 60 anos ou que fiquem definitiva-
mente incapacitados.

ARTIGO 20.º

O mandato dos órgãos sociais, para os próximos quatro anos, ter-
minará no fim do mês de Julho de 2003.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
que não forem imperativos, poderão ser derrogados por deliberação
dos sócios tomados por maioria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 22.º

Qualquer litígio que venha a ocorrer entre as accionistas e a socie-
dade ou entre accionistas, será resolvido pelos tribunais da comarca
de Pombal ou pelo recurso a um tribunal arbitral a constituir nos termos
da lei em vigor no momento.

ARTIGO 23.º

Para o quadriénio de 2000 a 2004, ficam desde já designados os
seguintes elementos dos corpos sociais:

Conselho de administração: Cristina Maria Cardoso Mota, casa-
da, residente na Avenida do Marquês de Pombal, lote 15, 7.º, direito,
em Leiria; Mário Pedro da Costa Jordão, casado, residente na Ave-
nida do Marquês de Pombal, lote 15, 7.º, direito, em Leiria; Luís
Manuel Cardoso Mota, casado, residente na Avenida do Marquês de
Pombal, lote 20, 5.º, direito; Rui Pedro Cardoso da Mota, casado,
residente na Quinta de São Bartolomeu, lote 5, 4.º, direito, 2410 Lei-
ria; e, Mário João Cardoso Mota, casado, residente na Rua do Es-
cultor Luís Fernandes, lote 40, 2400 Leiria.

Fiscal único: efectivo � Dr. António Pinto Castanheira (sócio da
sociedade de revisores oficiais de contas Pinto Castanheira, Marques
de Almeida & Associados, contribuinte n.º 502199598), casado no
regime da comunhão de adquiridos com Maria José Pimentel
Fareleiro Castanheira, residente na Urbanização dos Banhos Secos,
lote 13, Santa Clara, Coimbra; suplente � Dr. José Joaquim Mar-
ques de Almeida (sócio da sociedade de revisores oficiais de contas
Pinto Castanheira, Marques de Almeida & Associados, contribuin-
te n.º 502199598), casado no regime da comunhão de adquiridos
com Clara Maria Lopes Machado Marques de Almeida, residente na
Rua de António de Vasconcelos, 1, 2.º, Coimbra.

Secretário da sociedade: efectivo � Dr.ª Helena Maria Mota do
Couto, casada, advogada, com escritório na Avenida do Marquês de
Pombal, lote 21, 1.º, C, em Leiria; suplente � Dr.ª Teresa Marga-
rida Galiza Querido, casada, residente na Quinta de São Bartolomeu,
lote 5, 4.º, direito, 2410 Leiria.

Assembleia geral: presidente � Mário João Cardoso Mota, casado,
residente na Rua do Escultor Luís Fernandes, lote 40, em Leiria.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � 23 de Outubro de 2000. � O Con-
servador, Fausto Tavares de Oliveira. 10707239

DAVID & LÍDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2554;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20001018.

Certifico que entre David Valente de Almeida e mulher, Maria
Lídia da Silva Cayres Valente de Almeida, casados na comunhão
geral; Joaquim Pedro Cayres Valente de Almeida, casado com Ma-
ria Manuela Terrível Pinto Bastos, na comunhão de adquiridos; e
Maria Inês Cayres Valente de Almeida Arede, casada com João
Paulo Pereira Arede, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade comercial por quotas em epígrafe, cujo pacto se rege pe-
los seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma David & Lídia, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Raso de Alagoa, na fre-
guesia e concelho de Águeda.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a serralharia civil, tornearia e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro e outros
bens, é de 40 000 001$, e encontra-se dividido em quatro quotas:

a) Três quotas iguais, no valor nominal de 2 083 037$, uma de
cada um dos sócios Maria Lídia da Silva Cayres Valente de Almeida,
Joaquim Pedro Cayres Valente de Almeida e Maria Inês Cayres
Valente de Almeida Arede; e

b) Uma do valor nominal de 33 750 290$, pertencente ao sócio
David Valente de Almeida, que a realizou com a quantia em dinhei-
ro, de 2 083 237$, e com a entrada para a sociedade da totalidade
dos activos e passivos que se encontravam afectos ao exercício da
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actividade industrial que vinha desenvolvendo enquanto empresário
em nome individual, no valor global de 31 667 053$, e eu são os
seguintes:

1) O prédio urbano composto por quatro pavilhões e serviços
sociais anexos, parque de estacionamento, jardim, arruamentos e
logradouro, sito em raso de Alagoa, na freguesia e concelho de
Águeda, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 4187 e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob o
n.º 5425, da dita freguesia, cujo direito de propriedade se encontra
ali registado a favor dos primeiros outorgantes pela inscrição G-1,
com o valor patrimonial de 80 200 000$, e o atribuído pelo revisor
oficial de contas, de 397 627 000$, estando inscrito na contabilida-
de individual do sócio David Valente de Almeida, pelo valor de
10 406 983$, valor este a considerar na realização da quota;

2) O direito de crédito do sócio David Valente de Almeida, so-
bre a sociedade comercial por quotas, denominada David Valente de
Almeida, L.da, com sede em Raso de Alagoa, na freguesia e conce-
lho de Águeda, no valor confirmado pelo revisor oficial de contas,
de 25 632 374$;

3) A importância de 665 000$ em dinheiro, correspondente ao
saldo existente na caixa da actividade individual do sócio David
Valente de Almeida, confirmada pelo revisor oficial de contas em
igual quantia;

4) A importância de 135 000$, correspondente a retenções na
fonte de imposto sobre rendimentos de imóveis, efectuadas por ter-
ceiros ao sócio David Valente de Almeida, confirmado pelo revisor
oficial de contas, em igual quantia;

5 � O saldo das provisões contabilísticas efectuadas pelo sócio
David Valente de Almeida para cobertura de eventuais responsabi-
lidades contingentes no âmbito da respectiva actividade individual,
no valor negativo de 4 507 969$, confirmado pelo revisor oficial de
contas, em igual valor.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, por dois gerentes, desde já indicados como tal David Valente
de Almeida e Maria Lídia da Silva Cayres de Almeida, podendo em
assembleia geral ser eleito um terceiro gerente.

2 � Obriga a sociedade a assinatura de qualquer dos gerentes David
Valente de Almeida e Maria Lídia da Silva Cayres de Almeida.

3 � A gerência fica dispensada de caução e será remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, cônjuges e seus
descendentes, ficando dependente do consentimento da sociedade se
forem outros cessionários.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar o direito de preferência em qualquer
actos de alienação ou transmissão de quotas, no todo ou em parte.

3 � Havendo mais do que um sócio a pretender preferir, o exer-
cício da preferência far-se-á na proporção das respectivas quotas.

4 � Caso a sociedade ou os sócios optem pelo exercício do di-
reito de preferência, o preço da quota alienada poderá ser pago em
12 prestações trimestrais de igual valor.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota por delibera-
ção da assembleia geral, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento do respectivo titular;
c) Em situação de falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando a quota seja onerada ou cedida sem consentimento da

sociedade;
e) Se o cedente da quota se recusar a celebrar escritura de cessão

da mesma de a sociedade ou quaisquer declararem pretender prefe-
rir na cessão;

f) Se a quota for alvo de penhora, arresto ou qualquer outro pro-
cedimento judicial, fiscal ou administrativo e o respectivo titular a
não libertar desse ónus nos 90 dias seguintes ao da sua constituição;

g) Se o respectivo titular, por si ou por interposta pessoa, singu-
lar ou colectiva, exercer actividade concorrencial com a da sociedade,
sem o consentimento prévio desta, salvo se tal actividade se desen-
volver na sociedade comercial por quotas denominada David Valente
de Almeida, L.da, com sede em Raso de Alagoa, na freguesia e con-
celho de Águeda.

2 � O valor da quota a amortizar, na falta de acordo com o seu
titular, será aquele que o último balanço lhe atribuir.

3 � O preço da amortização poderá ser pago em 12 prestações tri-
mestrais de igual valor, considerando-se amortizada a quota desde que

recebida ou depositada à ordem do respectivo titular, na Caixa Geral de
Depósitos, a importância correspondente à primeira prestação.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

2 � Nas assembleias gerais da sociedade, cada sócio disporá de um
voto por cada escudo de valor nominal da respectiva quota ou quotas.

3 � As deliberações sobre todas e qualquer alteração do pacto
social, fusão, cisão e transformação da sociedade, bem como a cha-
mada e restituição de prestações suplementares serão tomadas por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

Disposições transitórias

A gerência fica desde já autorizada a iniciar a actividade social,
podendo para tanto:

a) Proceder ao levantamento de capital depositado para custear as
despesas do giro social e de constituição da sociedade;

b) Vender ao BCP Atlântico, S. A., anteriormente denominado
Leasing Atlântico, S. A., pelo preço de 318 000 000$, ou outro
acordo entre as entidades envolvidas, o prédio urbano com cuja
transmissão para esta sociedade o sócio David Valente de Almeida,
realizou parte da respectiva quota;

c) Com a quantia de 275 000 000$, do produto dessa venda, subs-
crever igual valor no aumento do capital social que irá ser realiza-
do pela sociedade comercial por quotas, denominada David Valen-
te de Almeida, L.da, pessoa colectiva n.º 500698627, com sede em
Raso de Alagoa, freguesia e concelho de Águeda, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o n.º 589, e cujo
capital social anterior ao referido aumento, era de 175 000 000$.

Relatório a que se refere o artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais, referente à verificação de entradas em espécie.

Introdução � A David & Lídia, L.da, é uma sociedade em fase
de constituição, com sede em Raso de Alagoa, Águeda, detém o nú-
mero de identificação, provisório, de pessoa colectiva 504705806,
e um capital social a realizar de 40 096 400$ (200 000 euros), deti-
do em 81,06%, pelo fundador da sociedade David Valente Almeida,
14,95%, pelo fundador da sociedade João Paulo Cayres Valente
Valente de Almeida e os restantes 3,99%, detidos pela fundadora da
sociedade Maria Lídia da Silva Cayres Valente e Almeida.

Fomos solicitados pelos fundadores João Paulo Cayres Valente de
Almeida e Maria Lídia da Silva Cayres Valente e Almeida, para nos
pronunciarmos sobre os activos e passivos, no valor líquido de
31 667 053$, que David Valente Almedia, vai entregar à sociedade
em fase de constituição como forma de realização, em espécie de
parte do capital social, inicial desta.

Identificação dos activos e passivos objecto do presente relatório:
Os activos e passivos objecto do presente relatório foram-nos

declarados como valores integrantes da escrita do empresário em
nome individual David Valente Almeida, estando os respectivos
activos livres de quaisquer ónus ou encargos.

Descrição dos activos e passivos a transmitir à sociedade:
1) Activo imobilizado:
a) Descrição dos bens:
Terreno com uma área total de 23 816 m2, constantes da descri-

ção predial n.º 5425/080597 (freguesia de Águeda) da Conservatória
do Registo Predial de Águeda;

Pavilhões industriais e respectivos anexos, os quais incluem um
parqueamento coberto a seguir descriminados:

Superfície de
construção (m2)

Pavilhão 1 (área fabril e administrativa, distribuída por
rés-do-chão e 1.º andar) ............................................. 5 850

Pavilhão 2 ....................................................................... 756
Pavilhão 3 ....................................................................... 800
Pavilhão 4 ....................................................................... 1 950
Anexos ............................................................................ 461
Parqueamento coberto .................................................... 96

Total da área construída ...................... 9 913

Logradouro ..................................................................... 14 101

b) Titularidade dos bens:
O titular dos bens acima descritos é David Valente Almeida, cons-

tando os respectivos valores de aquisição da sua escrita como em-
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presário em nome individual, conforme se evidencia no anexo ao
presente relatório.

c) Critérios utilizados na avaliação:
A avaliação dos bens, efectuada por perito avaliador independente

e de reconhecida competência, seguiu o método de custo de reposi-
ção amortizado, o qual consiste na determinação do valor de subs-
tituição do imóvel em análise, e parte do pressuposto que um com-
prador, conhecedor e informado não estaria disposto a pagar mais
pela propriedade do que o custo de produzir outra com idêntica uti-
lidade, deduzido o montante relativo à depreciação e ou obso-
lescência funcional, física e económica verificadas. Relativamente ao
terreno, foi aplicado o método de mercado, de acordo com o qual a
propriedade foi comparada com outras propriedades semelhantes e
que exerçam a mesma função, transaccionadas há pouco tempo no
local ou em zonas equiparáveis.

d) Valores encontrados:
Decorrentes da avaliação acima referida, foram encontrados os

seguintes valores (em milhares de escudos):

Pavilhão 1 (área fabril e administrativa, distribuídas por
rés-do-chão e 1.º andar) ............................................. 177 408

Pavilhão 2 ....................................................................... 18 144
Pavilhão 3 ....................................................................... 23 520
Pavilhão 4 ....................................................................... 49 140
Anexos ............................................................................ 13 553
Parqueamento coberto .................................................... 1 210

Total da área construída ...................... 282 975

Arranjos exteriores (logradouro) .................................... 43 203
Lote de terreno ............................................................... 71 448

397 626

Em conformidade com as conclusões da avaliação, verificámos
que os valores encontrados são significativamente superiores ao
montante atribuído a esses bens (10 406 983$) e objecto de entrada
em espécie no capital social da sociedade.

2) Dívidas a receber:
Esta rúbrica inclui 25 632 374$, a receber da empresa David

Valente Almeida, L.da, montante confirmado pela própria, como va-
lor em dívida à data de 30 de Junho de 2000.

3) Caixa:
Esta rubrica inclui 665$, registados como caixa, montante esse

confirmado com a respectiva folha de caixa.
4) Estado e outros entes públicos:
Esta rúbrica regista 135 000$, relativos à retenção na fonte do

imposto sobre os rendimentos de imóveis;
5) Provisões para outros riscos e encargos:
O valor de 4 507 969$, registado nesta rubrica pretende cobrir

eventuais responsabilidades contingentes.
Conclusão:
Por termos verificado que a avaliação do activo imobilizado foi

efectuada por entidade independente, a qual é superior ao valor atri-
buído aos bens de transferência, bem como pudemos confirmar a
razoabilidade dos restantes valores integrantes do activo e do passi-
vo, objecto de entrada em espécie no capital de nova sociedade,
concluímos assim que os activos e passivos em anexo, podem subs-
tituir nesse valor os fundos necessários à parte de realização de ca-
pital a efectuar por David Valente Almeida, na subscrição do capi-
tal inicial em perspectiva da David & Lídia, L.da, sem que daí decorram
prejuízos para os restantes fundadores da sociedade João Paulo Cayres
Valente de Almeida e Maria Lídia da Silva Cayres Valente e Almeida,
ou para terceiros.

Porto, 27 de Julho de 2000. � Figueiredo & Neves, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Adelaide Maria Vie-
gas Clare Neves, revisor oficial de contas n.º 862.

Está conforme.

23 de Outubro de 2000. � 23 de Outubro de 2000. � O Con-
servador, Fausto Tavares de Oliveira. 10706976

ALBERGARIA-A-VELHA

FERREIRA & BERNARDINO, L.DA

Sede: Bairro da Nazaré, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 774/990423; identificação de pessoa colectiva

n.º 504314190; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
001011.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2000, lavrada a
fl. 87, do livro n.º 194-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas do Porto, a sociedade em epígrafe, alterou
o objecto e foi alterada a redacção do artigo 2.º do pacto social, que
passa a ser a seguinte:

2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício das actividades de
tornearia mecânica e construção civil, serviços de apoio a empresas.
Fundição de metais e serralharia civil.

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

12 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12399710

N. J. L. � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 599/951110; identificação de pessoa colectiva n.º 503393142;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/001010.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2000, lavrada
a fl. 119, do livro n.º 800-B, do Cartório Notarial de Sever do
Vouga, a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Zona Indus-
trial, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha; o seu capital so-
cial foi aumentado para 41 000 000$, com um reforço de
28 400 000$, sendo 11 200 000$ em dinheiro, subscrito em partes iguais
pelos sócios, 17 192 926$ por incorporação de reservas livres e 7274$,
por incorporação de reservas legais; e foi alterada a redacção dos arti-
gos 1.º e 3.º do pacto social, que passam a ser as seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma N. J. L. � Indústrias Metalúrgicas, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial de Alber-garia-a-Velha, arrua-
mento D.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais valo-
res constantes da escrita social, é de 41 000 000$, e corresponde à soma
de quatro quotas: duas no valor nominal de 5 439 683$ e duas no va-
lor nominal de 15 060 317$, pertencentes uma de cada a cada um dos
sócios Nelson Manuel da Silva Mendes e Luís Miguel Freitas Ribeiro.

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

10 de outubro de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12399698

CASA SANTOS � MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Albergaria-a-Nova, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 345/900307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502315202; data da apresentação: 001017.

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

Conferida, está conforme.

17 de outubro de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12399701

MEALHADA

VINILEITÃO � COMÉRCIO ALIMENTAR DE BEBIDAS
E EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 558/
000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504951530.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao aumento o capital social de 5000 euros para 10 000 euros; e que
foi alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º n.º 1, 2.º,
3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma VINILEITÃO � Co-
mércio Alimentar de Bebidas e Exploração de Áreas de Servi-
ços, L.da, e continua a ter a sua sede em Sernadelo, na freguesia e
concelho de Mealhada.

2.º

A sociedade tem como objecto o comércio e distribuição de lei-
tão, bebidas e produtos alimentares, exploração de área de serviço,
incluindo postos de combustíveis, gás, estação de serviço, venda de
pneus, loja de conveniência, cafetaria e restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 10 000 euros, equivalente a
2 004 820$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no va-
lor de 5000 euros, pertencente ao sócio Gonçalo Sarmento Jesus
Neves; três no valor nominal de 1500 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios José Martins Bernardo, Sidónio Almeida
Fernandes e Ilídio Gilberto Telles Mendes; e uma do valor de
500 euros, pertencente ao sócio Hugo Ricardo Neves Fernandes.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelo sócio Gon-
çalo Sarmento Jesus Neves, já nomeado gerente e ainda pelos sócios
José Martins Bernardo, Sidónio Almeida Fernandes e Ilídio Gilberto
Telles Mendes que, desde já, ficam nomeados gerentes, os quais po-
derão não ser remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Gonçalo Sarmento Jesus Neves.

Está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09776370

SEVER DO VOUGA

LOURENÇO & AMARAL, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 199/930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502929677;
data da apresentação: 000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 11171065

ISOCAR � CAIXAS ISOTÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 118/890613; identificação de pessoa colectiva n.º 502173289;
data da apresentação: 000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 11171073

HENRIQUES E PEREIRA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 54/710120; identificação de pessoa colectiva n.º 500133913;
data da apresentação: 000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 11171090

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 43/860806; identificação de pessoa colectiva n.º 501700145;
data da apresentação: 000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 11171081

VAGOS

ROCAE � MONTAGEM DE JANELAS E PORTAS EM PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 277;
identificação de pessoa colectiva n.º 502397829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510737

CONTAGOS � CONTABILIDADE E GESTÃO DE VAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 501844260.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510486

PINHOS � MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 338;
identificação de pessoa colectiva n.º 502749377; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apre-
sentações: 6, 7 e 10/000927.

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

Inscrição n.º 1, of., averbamento n.º 1, apresentação n.º 6/000927.
Cessação de funções de gerência de Mário Ferreira de Pinho, por

renúncia, em 17 de Dezembro de 1999.
Inscrição n.º 1, of., averbamento n.º 2, apresentação n.º 7/000927.
Cessação de funções de gerência de Jorge Paulo Ferreira de Pi-

nho, por renúncia, em 17 de Dezembro de 1999.
Inscrição n.º 9, apresentação n.º 10/000927.
Aumento de capital e alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 3 000 000$, após um reforço de 2 600 000$, subscrito e

realizado em dinheiro, pelas sócias, da seguinte forma: a sócia Irene
da Conceição Ferreira Pinho Sousa, entra com 866 000$; a sócia
Dorinda Maria Ferreira de Pinho e Sílvia, entra com 867 000$; e a
sócia Carla Sofia Ferreira de Pinho, entra com 867 000$.

O valor das entradas das sócias Irene da Conceição e Carla So-
fia, acrescem às suas respectivas quotas, acrescendo o valor da en-
trada da sócia Dorinda Maria, à quota de 33 000$.
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Sócias e respectivas quotas: Irene da Conceição Ferreira Pinho
Sousa, 1 000 000$; Carla Sofia de Pinho, 1 000 000$; e Dorinda
Maria Ferreira de Pinho e Silva, 100 000$ (bem próprio) e 900 000$
(bem comum).

Em consequência do referido aumento, o artigo 3.º, passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 3 000 000$, dividido em quatro quotas: duas
iguais do valor nominal de 1 000 000$ cada uma, pertencentes uma
a cada uma das sócias Irene da Conceição Ferreira Pinho Sousa e
Carla Sofia Ferreira de Pinho; uma no valor nominal de 100 000$,
bem próprio da sócia Dorinda Maria Ferreira de Pinho e Silva; e
outra do valor nominal de 900 000$, pertencente à mesma sócia
Dorinda, mas bem comum, dela e de seu marido.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Isabel Maria Se-
reno Gomes Quaresma. 09525335

SOPAL � SOCIEDADE DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 500273499; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e ins-
crição n.º 10; números e data das apresentações: 2, 3, 4 e 5/
000925.

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

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/000925.
Cessação de funções de gerência, de João Alberto Ferreira Pinto

Basto e Francisco Xavier Lobo Cardoso Quintela, por renúncia, em
28 de Fevereiro de 1997.

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 2, apresentação n.º 3/000925.
Cessação de funções de gerência de José Fernandes Baeta, por

renúncia, em 13 de Dezembro de 1999.
Inscrição n.º 4, averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/000925.
Cessação de funções de gerência de Bernardo Luís de Azevedo

de Vasconcelos e Souza e Francisco Xavier Pinto Basto de Novaes
e Ataíde, por renúncia, em 13 de Dezembro de 1999.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 5/000925.
Alteração de pacto social.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Zona Industrial de Vagos, freguesia e concelho de Vagos.
Gerentes nomeados: José Manuel Cardoso da Mota e Adelino

Duarte da Mota, ambos casados e residentes no lugar e freguesia de
Meirinhos, Pombal.

Mais certifico que, o artigo 1.º do pacto social, tem actualmente
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SOPAL � Sociedade de
Plásticos, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Vagos, fre-
guesia e concelho de Vagos.

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

Está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Isabel Maria Se-
reno Gomes Quaresma. 09525378

CISTERVAGOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 302;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576383; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/000925.

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

Inscrição n.º 6, averbamento n.º 1, apresentação n.º 1/
000925.

Cessação de funções de gerência de Paulo Jorge Albuquerque Martins
Branco, por renúncia, em 2 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09525343

OLIVEIRA, LONTRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 445;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343404; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/000901.

Certifico que foi alterado o pacto social, no que se refere ao ar-
tigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
forem designados em assembleia geral, ficando nomeados gerentes
todos os sócios já gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a do gerente Maria Lucília Oliveira dos Santos Lontro,
que tem capacidade profissional.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 09525319

SANTOS, TEIXEIRA, RIBEIRO E PEQUENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 454;
identificação de pessoa colectiva n.º 503373141.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510435

WELL � CAIXILHARIA EM PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504144111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510419

TRANSVAGOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503449202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510451
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MINDACRIS � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502079061.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a presta-
ção de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos documentos.

Está conforme.

30 de Abril de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09511857

TURBO NOR � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 501898786.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510249

DAVIFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 502153733.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09511849

MARTINS & ANACLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 122;
identificação de pessoa colectiva n.º 501151915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510370

TECNICAFLORÍCOLA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA,

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 503428531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a presta-
ção de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510214

GILBERTO CARVALHAIS FERREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 974216887.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510338

PARADI � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 503170437.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510389

PARCELAR DO VAROSA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 974705756.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510427

ALMEIDA E MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 371;
identificação de pessoa colectiva n.º 502876093.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a
prestação de contas, relativas ao ano de 1999, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

2 de Julho de 1999. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09510290

AGROFAUNA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500688389; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 9/980731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
prestação de contas, relativas ao ano de 1997, e feito o depósito dos
documentos.

Está conforme.

25 de Agosto de 1998. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.).
09511032

BEJA
ALVITO

SOCIEDADE AGRÍCOLA A PEDRAGOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 15/
931112; identificação de pessoa colectiva n.º 501562516.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Ana Rosa Almeida
Penasqueira Sota. 01337815

MÉRTOLA

AGRO-PECUÁRIA OS SINEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 65/
860207; identificação de pessoa colectiva n.º 501596194; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/000904.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2000.

Vai conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10146792

SERPA

ANTÓNIO MALVEIRO & RAÇÕES MALVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 165/
910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502587644; inscri-
ções n.os 7, 8 e 9 e averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 1 a 5/000102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, a cessação de
funções dos gerentes Paulo António Capela da Cunha Carvalho e
João dos Santos Carrasco Carvoeiras, em 20 de Outubro de 1999,
por renúncia; e a alteração parcial do contrato, tendo sido alterados
os artigos 2.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Estrada Nacional n.º 260, quilómetro 26,6,
freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 400 000$, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$, tituladas uma em
nome de cada um dos sócios Próspero Lopez Valero e Maria Josefa
Aranda Alvarez.

Está conforme.

16 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José Monteiro.
07229003

BRAGA
BRAGA

AUCO � INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1306/
770728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802162

EQUATUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5253/
961125; identificação de pessoa colectiva n.º 502411651.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321090

TALHO BRASILEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2594/
880214; identificação de pessoa colectiva n.º 501938907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07320710

G. R. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2786/
890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502088141.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897604

ARMANDO GOMES � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3573/
920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502725370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321651

PUBLICAÇÕES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3756/
920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502850752.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312989

DMB � DIAGNÓSTICO MÉDICO BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3842/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502911794.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321880
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ALGOMAIS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3403/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502644125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312490

AUTOCATARA � COMÉRCIO A RETALHO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, MOTOCICLOS E BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3626/
920420; identificação de pessoa colectiva n.º 502753110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312024

DISTRIMINHO � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3559/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502719139.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768894

DECORAÇÕES ENGUARDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3223/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502397250.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897957

GESTIBRAGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3345/
910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502592664.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07352760

CEMEX � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3350/
910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502599987.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321856

SOCIEDADE FRUTEIRA E HORTÍCOLA IDEAL DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1083/
740212; identificação de pessoa colectiva n.º 500258368.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321775

JOSÉ CARDOSO FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 960/
701012; identificação de pessoa colectiva n.º 500464162.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321503

AUTO�RODOVIA � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1176/
760305; identificação de pessoa colectiva n.º 500576114.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321600

CIBRÃO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2856/
890411; identificação de pessoa colectiva n.º 502140143.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07313500

NEVES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1000/
711229; identificação de pessoa colectiva n.º 500201560.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312903
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JOSÉ DA COSTA COSTEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1178/
760315; identificação de pessoa colectiva n.º 500574820.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802774

PNEUS SANTOS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3905/
930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502947900.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802170

ELECTROCORDIAL � SOCIEDADE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6549/
991112.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769092

IMDA � IMAGIOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6013/
980814.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769998

CARLOS DA SILVA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6520/
991026.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802669

JORGE & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2446/
870605; identificação de pessoa colectiva n.º 501836411.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802138

AUGUSTO PINHEIRO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2811/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502112743.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07323131

RESTAURANTE BAR COZINHA DA SÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6037/
980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504232762.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321996

DIAS & GONÇALVES, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1762/
810805; identificação de pessoa colectiva n.º 501186859.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12896403

DECORAÇÕES CRUZ DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5172/
961011.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07353375

DIAS GONÇALVES � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6067/
981007.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312679
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GAFISCONTA � GABINETE DE FISCALIDADE
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1941/
830315; identificação de pessoa colectiva n.º 501359451.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12896586

RESTAURANTE RAMOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6099/
981104.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07301537

MINIMIZAR � CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6389/
990630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07301430

BEMHABITAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6434/
990809.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07301456

CAMPOS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1116/
741004; identificação de pessoa colectiva n.º 500326207.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07301634

A. TEIXEIRA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2525/
871021; identificação de pessoa colectiva n.º 501888250.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07303866

ANTÓNIO MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1156/
750905.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12896063

ADÉRITO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 707/
610805; identificação de pessoa colectiva n.º 503482447.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897728

FERSOROL � COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5986/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504205633.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321317

MORGADINHAS DE S. LÁZARO � PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6219/
990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504431641.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07313586

CAMAFRI � EQUIPAMENTOS DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1912/
821228; identificação de pessoa colectiva n.º 501386130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768231
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ORION II, DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS
DE OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6235/
990225.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802812

LUÍS SOARES BARBOSA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1600/
800508; identificação de pessoa colectiva n.º 500984140.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802553

WILLIAMS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2899/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 502176024.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802561

CARROÇARIAS SEQUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5733/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 503895954.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802146

SÉPIA � COMÉRCIO DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3006/
900205; identificação de pessoa colectiva n.º 502286729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802570

VILAR DO MONTE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5710/
971222.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766069

SERRALHARIA ANDREIBRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5806/
980304.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768908

FUNERÁRIA BOM JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5759/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504057910.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766085

O BOCAGE � CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2289/
860908; identificação de pessoa colectiva n.º 501714758.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07300972

MAQUIBRAGA � MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2092/
880221; identificação de pessoa colectiva n.º 501594639.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769190

MARCENARIA � ISIDRO BARBOSA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4174/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503159638.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897019
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CONTIZEMA � SERVIÇOS CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4263/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503216194.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768215

INTERCAR � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1232/
761013; identificação de pessoa colectiva n.º 500606404.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12317365

DOMINGOS ARAÚJO ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2942/
890728; identificação de pessoa colectiva n.º 502196939.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897094

SOCITIR � TRÂNSITOS E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3069/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502295333.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11800488

UNIÃO DOS ELECTRICISTAS DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 527/
480528; identificação de pessoa colectiva n.º 500291586.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769742

DAPORMINHO � COMÉRCIO DE CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4317/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503243868.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769769

TORRES & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 893/
681116; identificação de pessoa colectiva n.º 501109218.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11800500

METAISALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3648/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502779012.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802154

BRAGATEM � BATERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3753/
920917; identificação de pessoa colectiva n.º 502850370.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802723

JÓIAS DA COROA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3899/
930304; identificação de pessoa colectiva n.º 502943084.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768150

MESQUITA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1192/
760508; identificação de pessoa colectiva n.º 500577382.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07352441
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CARNES DE CONFIANÇA � TALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6177/
990111.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12905984

CARDIOBRAGA � CLÍNICA DE ESTUDOS
NÃO INVASIVOS CARDIOVASCULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4912/
960124.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768975

JOGOS ANDREIA � EXPLORAÇÃO DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3096/
900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502298499.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12321133

NUTRIMINHO � ALIMENTAÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5858/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504138901.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 08165130

NUTRIMINHO � ALIMENTAÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5858/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504138901.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1998.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12321087

VINHOS DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3385/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502604379.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766115

CDSL � CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE S. LÁZARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2416/
870416; identificação de pessoa colectiva n.º 501812350.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07301103

IMOFUSTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4199/
940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503173380.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802693

ABREU, MELO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5332/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503823058.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07313608

MENDES, RIBEIRO & CALÇADA � ATENA CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2751/
881014; identificação de pessoa colectiva n.º 502050551.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802235

AMÉLIA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5401/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503942391.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07313624
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CARMINHO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2799/
890201; identificação de pessoa colectiva n.º 502101008.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768100

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA � BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6408/
990713.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11786213

CASA DA PENA � TURISMO EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5410/
970404.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07320671

LAVANDARIA GALÁXIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6589/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 501806245.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12321141

PRIMÓRDIO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6940/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 503300250.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766140

J. GOMES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CAVADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1747/
810709; identificação de pessoa colectiva n.º 501176454.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766050

IRMÃOS SOARES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2551/
871209; identificação de pessoa colectiva n.º 501906843.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802243

MÓVEIS TINOLEITE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2684/
880622; identificação de pessoa colectiva n.º 501997393.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802766

ANGÉLICO � CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE TALHA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6087/
981022.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321309

FUSTE � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3278/
910314; identificação de pessoa colectiva n.º 502558377.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802685

BGS � ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7098/
001012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
001012.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre: Carlos
Alberto Moreno Brás Gomes casado com Ancila de Maria Oliveira
Moreira Brás Gomes e Carlos Alberto Alves da Silva casado com
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Maria Teresa Lima e Sousa Cavalheiro da Silva e rege-se pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma BGS � Estética, L.da

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 554, 4.º, sala
48 e 50, na cidade de Braga.

§ único. Por simples decisão da gerência pode a sede ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

4.º

O seu objecto consiste no exercício de instituto de beleza, salão de
cabeleireira, comércio a retalho de produtos de cosmética e higiene.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 9976 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor nomi-
nal de 4988 euros uma de cada um dos sócios.

6.º

Não serão exigíveis prestações suplementares, mas qualquer dos
sócios poderá fazer à sociedade suprimentos de que ela carecer, nos
termos e condições a ficar em assembleia geral.

7.º

1 � A gerência e representação da sociedade fica a cargo de
ambos os sócios desde já designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de ambos os gerentes, porém, para actos de
mero expediente é suficiente a assinatura de qualquer um.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11761342

ALVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 855/
680312; identificação de pessoa colectiva n.º 500018405.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769106

ARTOPE � GABINETE DE ARQUITECTURA,
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4841/
951123.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802294

COZINHA FRANCESA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE COZINHA

E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3725/
920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502835826.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769580

VILOPE � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1082/
740209; identificação de pessoa colectiva n.º 500299463.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11800518

SINORCO � SOCIEDADE INDUSTRIAL NORTENHA
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1755/
810724; identificação de pessoa colectiva n.º 501160124.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802537

RIBRASAL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2409/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501803637.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802588

SAXAN � COMPETIÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5475/
970528.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11757086

VILAMINHO � INOVAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3161/
910109; identificação de pessoa colectiva n.º 502475340.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321104

BRAGUEL � MONTAGENS E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6072/
981009.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769858

UZARIAS � COMÉRCIO DE MÓVEIS NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6204/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504407163.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12886025

CONSTRUÇÕES IRMÃOS SERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5735/
980115.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312687

FERNANDES, FERREIRA & VIDAL � SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4879/
951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503560855.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802340

FEMIS � CONSULTÓRIO MÉDICO
DE GINECOLOGIA E OBSTÉTRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5876/
980416.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769564

ARTES � FABRICO DE ARTIGOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5838/
980319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769645

PANORAMA � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2614/
880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501951466.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802804

M. & COSTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 597/
540115; identificação de pessoa colectiva n.º 500173958.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802227

HENRIQUE & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 993/
711203; identificação de pessoa colectiva n.º 500133441.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768274

ANOTAÇÃO XXI � PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6455/
990831.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769084

QUIMICOR � CONSULTADORIA
E PRODUTOS QUÍMICOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5139/
960909; identificação de pessoa colectiva n.º 501940502.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12321753

CELEIBRAGA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4475/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503352845.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11786027

BOTEQUIM CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3348/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502592389.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12896560

TELCA � TELECOMUNICAÇÕES E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3066/
900711; identificação de pessoa colectiva n.º 502397942.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321805

RESTAURANTE BRAGA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4323/
940803; identificação de pessoa colectiva n.º 503244821.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07352433

CARPINTARIA IRMÃOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4771/
950928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897035

HERDEIROS DE DOMINGOS DA SILVA BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2305/
860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501719210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11800720

SOCIEDADE DE METAIS ADÉRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 794/
651102.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07307950

SOCINBRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6043/
980921.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321899

CARLA & ADÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5827/
980317.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312938

MARIBAR, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2729/
880912; identificação de pessoa colectiva n.º 502034149.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882321

D. QUIXOTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4934/
960209.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321945

CONSTRUÇÕES DOMINGOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2561/
880112; identificação de pessoa colectiva n.º 501919155.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
1999.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07353570

GUIMARÃES

RECANTOS DA CIDADE � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6978; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20001011.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Outubro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada, Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

Manuel Joaquim de Oliveira Machado, número de identificação
fiscal 179574353, e mulher Lurdes Florbela Peixoto Marques Ma-
chado, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais,
ele da freguesia de Lordelo e ela da freguesia de Moreira de
Cónegos, ambos do concelho de Guimarães, e na primeira residen-
tes na Rua do Caminho, 12, portadores dos bilhetes de identidade,
respectivamente n.os 7481838, de 30 de Maio de 2000 e 10709651,
de 21 de Maio de 1999, ambos emitidos pelos Serviços de Identifi-
cação de Lisboa, outorgando o marido por si e ambos no exercício
do poder paternal em representação de sua filha menor, consigo resi-
dente, Sandra Sofia Marques Machado, número de identificação fis-
cal 234142782, natural da referida freguesia de Lordelo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos respectivos bilhetes
de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura, celebram entre o outorgante marido

e a menor representada por ambos um contrato de sociedade comer-
cial por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Recantos da Cidade � Comér-
cio de Móveis, L.da e tem a sua sede na Rua de Manuel Saraiva
Brandão, 268, freguesia de S. Paio, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em importação e comércio
de móveis e artigos de decoração.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Manuel Joaquim de Oliveira Machado, e outra do
valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Sandra Sofia Marques
Machado.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,

cabem ao sócio Manuel Joaquim de Oliveira Machado que desde já
fica nomeado gerente.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831228

FRANCISCO PEIXOTO � JÓIAS, L.DA

Sede: Lugar de Sezil, freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4188; identificação de pessoa colectiva n.º 502945370; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 29/20001014.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que lhe foram
alterados os artigos 4.º e 6.º do pacto social o qual fica com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
6 250 000$, cada uma delas pertencentes a cada um dos sócios Fran-
cisco Peixoto, Maria Elisa Almeida Lima Peixoto, Paulo Miguel
Lima Peixoto e Manuel Jorge Lima Peixoto.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, incluindo
a compra e venda de veículos automóveis, é necessária a assinatura
conjunta de dois gerentes.

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

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14841096

FRANCISCA RODRIGUES � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6982; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
20001013.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 29 de Setembro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário,
compareceu a outorgante:

Francisca Gonçalves Rodrigues, solteira, maior, natural de Fran-
ça e residente no lugar de Eiras, da freguesia de Creixomil, deste
concelho, contribuinte fiscal n.º 193681056.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 11177914, emitido em 27 de Maio de 1999, pelos
Serviços de Identificação de Braga.
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E por ela foi dito: que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisca Rodrigues � Cabe-
leireiros, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Centro Comercial
Triângulo, Alameda de Alfredo Pimenta, 81, loja 15, da freguesia
de S. Sebastião, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sede so-
cial para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de salão de cabeleireira, co-
mércio de produtos de beleza e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota do valor nominal de 5000 eu-
ros pertencente à sócia Francisca Gonçalves Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertencente à sócia Francisca Gonçal-
ves Rodrigues, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica desde já autorizada a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

Por último, declarou ainda a outorgante, que não é sócia de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831589

CRISMARBELL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6976; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20001010.

Constituição de sociedade

No dia 6 de Julho de 2000, no 1.º Cartório Notarial de Santo
Tirso, perante mim, licenciado José Carlos de Abreu e Castro Gou-
veia Rocha, notário do Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º José Maria Mendes Barroso, contribuinte n.º 161250742, ca-
sado em comunhão de adquiridos com Maria Antónia de Abreu
Alves, natural da freguesia de Silvares, concelho de Guimarães, resi-
dente no lugar de Monte de Cima da freguesia de Guardizela, con-
celho de Guimarães.

2.ª Marisa da Conceição Coutinho Coelho, contribuinte
n.º 226081214, solteira, maior, natural da freguesia de Lordelo, con-
celho de Guimarães, onde reside no lugar de Carreiro.

3.º Jerónimo Cristiano Alves Barroso, contribuinte n.º 228475180,
solteiro, maior, natural da dita freguesia de Guardizela, onde reside
no lugar de Monte de Cima.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E por eles foi dito:
Que entre si constituem uma sociedade comercial por quotas a

qual vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CRISMARBELL � Confecções, L.da

com sede no lugar de Carreiras, freguesia de Serzedelo, concelho de
Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode-
rá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de confecções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 10 476 euros, distribuído por três quotas iguais do valor nomi-

nal de 3492 euros cada, uma de cada um dos sócios, José Maria Mendes
Barroso, Marisa Conceição Coutinho Coelho e Jerónimo Cristiano
Alves Barroso.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme deliberação da assembleia geral, incumbe a todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos, nomeadamente na compra e venda de
viaturas automóveis, é necessária a intervenção conjunta de dois
gerentes, sendo uma delas obrigatoriamente a do gerente José Ma-
ria Mendes Barroso.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Estão conforme os originais.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14841282

SUPERSOFÁ � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São Gemil, Edifício D. Diniz,
entrada 69, 2.º, direito, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6141; identificação de pessoa colectiva n.º 504263714; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 21/20001004.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que lhe foram
alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º do pacto social o qual fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adopta a firma SUPERSOFÁ �
Comércio de Mobiliário, L.da e passa a ter a sua sede na Rua de São
Gemil, Edifício D. Diniz, entrada 69, 2.º, direito, da freguesia e Vila
de Ponte, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sede so-
cial, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação dentro do território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração é 7000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 3500 eu-
ros e ambas pertencentes ao sócio Arlindo Augusto Pereira Fernandes,
sendo uma delas com a natureza de seu bem próprio e a outra com a
natureza de bem comum do casal.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá subscrever participações de capital em quaisquer
sociedades ou em agrupamentos complementares de empresas, ainda que
de objecto social diverso do seu e que não sejam de responsabilidade
ilimitada.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente, o sócio Arlindo Au-
gusto Pereira Fernandes.

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

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

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09793615
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SUPERSOFÁ � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São Gemil, Edifício D. Diniz,
entrada 69, 2.º, direito, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6141;
identificação de pessoa colectiva n.º 504263714; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 18/20000929.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
um aumento de capital de 403 374$, em dinheiro.

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital a
renúncia à gerência de Manuel Cunha da Silva.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14841088

ILC � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Centro Comercial Jardim, 2.º, direito,
freguesia de Caldas de Vizela, São Miguel

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6103; identificação de pessoa colectiva n.º 504237900; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 29 e 30/20001018.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que lhe foi al-
terado o artigo 5.º do pacto social o qual fica com a seguinte redac-
ção.

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de Rosa Martiniana
Carvalho da Silva, por renúncia.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, com-
pete ao sócio Manuel Fernandes Peixoto, que, desde já, fica nomeado
gerente.

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

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14831287

CARTONAGEM EXPRESSO, L.DA

Sede: Lugar de Santiago, freguesia de Tagilde

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5932; identificação de pessoa colectiva n.º 504142712; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 53 e 54/20001004.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que lhe foram
alterados os artigos 3.º e 4.º, n.º 2 do pacto social o qual fica com a
seguinte redacção.

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de António Monteiro
Bernardo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de 7500 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 3750 euros cada, pertencen-
do uma a cada um dos sócios.

§ único. Mediante deliberação unânime tomada em assembleia
geral, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

2 � Porém, continua designado gerente o sócio Luís Manuel
Ribeiro Marques e fica designado gerente o sócio António Fernan-
des da Cunha.

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

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14841100

TRANSPORTES JOSÉ FARIA, L.DA

Sede: Lugar da Boavista, freguesia de Ronfe

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4940; identificação de pessoa colectiva n.º 503506311; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/20000929.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
um aumento de capital de 8 024 100$, em dinheiro alterando o ar-
tigo 3.º do pacto social ficando o mesmo com a seguinte redacção.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros cada uma,
pertencentes aos sócios José de Faria e Manuel Albuquerque Faria.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14840979

QUINTA DA FONTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Quinta da Fonte, freguesia de São Miguel
das Caldas de Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4745; identificação de pessoa colectiva n.º 503366676; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 62/20001004.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que lhe foram
alterados os artigos 1.º (denominação), 2.º e 14.º do pacto social o
qual fica com a seguinte redacção.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta da Fonte � Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A, e tem a sua sede na Quinta da
Fonte, freguesia de São Miguel, concelho de Vizela.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 14.º

A Sociedade fica vinculada mediante a intervenção:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois administradores conjuntamente;
c) De um administrador, conjuntamente com um procurador, agin-

do este dentro dos limites da respectiva procuração;
d) De um procurador constituído para a prática de acto certo e

determinado.

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

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14841169

CALÇADOS TULIPA NEGRA, S. A.

Sede: Rua de São Miguel, 119, freguesia de Serzedo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500266697; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 20; números e datas
das apresentações: 27 a 29/20000816 e 37/20000929.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
um aumento de capital de 59 905 560$, por incorporação de reser-
vas e 30 323 640$, em dinheiro, transformando-se em sociedade
anónima.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Calçados Tulipa Negra, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de São Miguel, 119, freguesia de Serzedo,
do concelho de Guimarães, podendo ser transferida para qualquer
lugar dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, nos
termos da lei, por simples deliberação do conselho de administra-
ção. O conselho de administração poderá criar delegações ou qual-
quer outra forma de representação dentro e fora do País onde e
quando entender convenientes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de cal-
çado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos diversos valores do activo constantes da escrituração, é de
600 000 euros, representado por 120 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou não e
reciprocamente convertíveis, nos termos da lei e poderão ser repre-
sentadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 ac-
ções. Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral, sob
proposta do conselho de administração.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto e que, com antecedência mínima de, oito dias
sobre a data de realização da respectiva reunião, comprovem que as
acções de que são titulares, estão:

a) Averbadas em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas ou ao portador registadas;

b) Depositadas nos cofres da sociedade ou de instituição de cré-
dito, sendo ao portador.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição e que dê entrada na sociedade
pelo menos oito dias antes da realização da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por outros accionistas ou pelo cônjuge, ascendentes, des-
cendentes, por membro do conselho de administração ou por advo-
gado, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o
nome, domicílio do representante e data da reunião.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral poderá  funcionar em primeira convocatória,
desde que estejam presentes ou representados accionistas que repre-
sentem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, eleitos pela assembleia geral e que podem não
ser accionistas.

2 � Compete ao secretário substituir o presidente em caso de
impedimento deste e, nomeadamente, convocar assembleias gerais,
dirigi-las, dar posse aos membros do conselho de administração e
ao fiscal único, e exercer as demais funções conferidas por lei e pelo
presente contrato.

SECÇÃO II

Administração
ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três membros eleitos em assem-
bleia geral, que designará ainda o seu presidente.

2 � os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo
viaturas, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

c) Contrair empréstimos ou outra modalidade de financiamento
nos mercados nacionais ou estrangeiros e realizar operações de cré-
dito que não sejam vedadas por lei;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade noutras pessoas
colectivas;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo;

f) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições, respeitando as dispo-
sições legais pertinentes.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura conjunta de
dois administradores.

ARTIGO 16.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reunirá normalmente uma vez
por trimestre e, além disso, sempre que for convocado pelo seu pre-
sidente, por outros dois administradores e pelo fiscal único.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
nas reuniões por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente indicando o dia e hora da reunião a que se destina.

3 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho, tendo
voto de qualidade em caso de empate.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização
ARTIGO 18.º

A fiscalização da actividade social, compete a um fiscal único e
a um fiscal suplente, sociedade de revisores oficiais de contas ou
revisor oficial de contas, eleitos em assembleia geral.
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CAPÍTULO IV

Alteração dos estatutos

ARTIGO 19.º

Qualquer alteração aos presentes estatutos só poderá ser feita
mediante deliberação da assembleia geral, aprovada por maioria de
votos correspondente a 80% do capital social.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada em
assembleia geral.

ARTIGO 21.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

 ARTIGO 23.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual, depois de
deduzida a percentagem para a formação da reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral destinar.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

Para o mandato de 2000 a 2003, os órgãos sociais, dispensados
de caução, terão a seguinte constituição:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Martins Lopes;
secretária: Denisa Filipa Rocha da Costa.

Conselho de administração: presidente � Maria da Graça Ma-
chado Cunha Vieira; administrador: Carlos Fernando Almeida Freitas
Lopes; administrador: Milton Ricardo Machado Cunha.

Fiscal único: Dr. António Manuel Azevedo de Oliveira, revisor
oficial de contas n.º 763; fiscal suplente: Dr. Joaquim Manuel Pinto
Ferreira, revisor oficial de contas n.º 798.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14823748

MCFP � IMPORT. E EXPORT. DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6981; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001012.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Outubro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim lic. Olinda de Fá-
tima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Marco Alexandre Costa Duarte, número de identificação fis-
cal 202236889, solteiro, maior, natural da freguesia de Azurém,
concelho de Guimarães, onde reside no Largo de Nossa Senhora
Madre Deus, portador do bilhete de identidade n.º 9595872, emiti-
do em 7 de Fevereiro de 2000 em Lisboa pelos Serviços de Identi-
ficação Civil;

2.º Amâncio Freitas Passos, número de identificação fiscal
149649657, viúvo, natural da dita freguesia de Azurém, residente
no Largo da Cruz de Pedra, 147, 2.º, freguesia de Creixomil, con-
celho de Guimarães.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante pelo seu bilhete de
identidade e a do segundo outorgante por declaração por abonado-
res abaixo identificados.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MCFP � Import. e Export. de
Têxteis, L.da e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora Madre Deus,
cave, artigo U, 02055, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, im-
portação e exportação de artigos de vestuário e têxteis.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4 500 000$, pertencente ao sócio Marco Alexandre Costa Duarte, e
outra do valor nominal de 500 000$, pertencente ao sócio Amâncio
Freitas Passos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
de qualquer remuneração, ficando desde já nomeado gerente o só-
cio Marco Alexandre Costa Duarte.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declararam finalmente os outorgantes:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para

o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurí-
dicos em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento
da totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

Estão conforme os originais.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831260

AGOSTINHO MENDES, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6980; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
20001012.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Outubro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim lic. Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Sebastião Salgado da Silva, número de identificação fiscal
104757418, natural da freguesia de Guimarães (São Sebastião),
concelho de Guimarães, residente na Rua de Antero Henriques da
Silva, freguesia da Costa, concelho de Guimarães, casado com Ma-
ria Luciana Gonçalves sob regime da comunhão geral, portador do
bilhete de identidade n.º 1980638, emitido em 2 de Janeiro de
1992 em Lisboa pelo ex-Centro de Identificação Civil e Criminal;
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2.º Agostinho Mendes, número de identificação fiscal 142508470,
natural da freguesia de Calvos, concelho de Guimarães, onde reside
no lugar de Matos, casado com Emília Mendes sob o regime de
comunhão geral, portador do bilhete de identidade n.º 3855527,
emitido em 26 de Novembro de 1997 em Lisboa pelos Serviços de
Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgante pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agostinho Mendes, Imo-
biliária, L.da e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos Saraiva, 225,
freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens
imóveis e promoção imobiliária.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortizada de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Estão conforme os originais.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831252

PEÚGAS MONTJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6979; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
20001011.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Setembro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim lic. Olinda de Fá-
tima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Jaime Vidal Ferreira Fernandes, número de identificação fis-
cal 156658372, solteiro, maior, natural da freguesia de Rendufe,
concelho de Amares, residente no lugar das Costeiras, freguesia de
Candoso (São Martinho), concelho de Guimarães, portador do bi-
lhete de identidade n.º 8533673, emitido em 10 de Outubro de 1997,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Alberto Vidal Ferreira Fernandes, número de identificação fis-
cal 156658453, casado, com Natália Arminda Lopes Castro Guima-
rães Fernandes sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
dita freguesia de Rendufe, residente na Rua de São Gonçalo, 1596,

4.º, esquerdo, freguesia de São Paio, concelho de Guimarães, portador
do bilhete de identidade n.º 7862318, emitido em 23 de Outubro de
1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peúgas Montjal, L.da e tem a sua
sede no lugar de Montenegro, freguesia de Selho, São Jorge, conce-
lho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
peúgas.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
55 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
27 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 �  A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declararam finalmente os outorgantes:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para

o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos
em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da totali-
dade do capital social depositado para aquisição de equipamento.

Estão conforme os originais.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14831201

BRAGANÇA
BRAGANÇA

O DAVICATI DE FERNANDES & CORREIA,
CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1121/980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504972240;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/001019.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alte-
rado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em numerário, é do
montante de 2 000 000$, representado por duas quotas, iguais, do
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valor nominal de 1 000 000$, cada uma, pertencente uma ao sócio,
Pedro Jorge Assis do Vale e outra ao sócio, Carlos Manuel Assis
do Vale.

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

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa
Belo Pinto. 14628775

ADÉLIA DOS SANTOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 217/
760127; identificação de pessoa colectiva n.º 500430934; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/001019.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alte-
rado nos termos seguintes:

ARTIGO 8.º

Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e condições
a acordar em assembleia geral. Podem, também, ser exigidas aos
sócios prestações suplementares ao capital, proporcionais às respec-
tivas quotas, até ao quíntuplo do capital social.

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

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa
Belo Pinto. 14628783

FORNORDESTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 964/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503688983; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresentação: (of.) 001018.

Certifico que Maria Vitória Pires Nogueiro, renunciou ao exercí-
cio de gerência que efectuava na sociedade acima referenciada, a
partir de 19 de Julho de 2000.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa
Belo Pinto. 14628767

AURORA E VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 366/
830719; identificação de pessoa colectiva n.º 501419632; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/001016.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alterado
nos termos seguintes:

ARTIGO 4.º

Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e condições
a acordar em assembleia geral. Podem, também, ser exigidas aos
sócios prestações suplementares ao capital, proporcionais às respec-
tivas quotas, até ao décuplo do capital social.

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

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa
Belo Pinto. 14628759

FERNANDA RODRIGUES & LEONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1017/970602; identificação de pessoa colectiva n.º 503905860;
data da apresentação: 000616.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07200919

MOGADOURO

TRANSPORTES CARRETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula
n.º 201/001012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001012.

Certifico que entre Rui Carlos da Conceição Lourenço e Gorete
Leonel Lourenço, ambos casados e residentes na Avenida de
Espanha, 16, Mogadouro, foi constituída a sociedade comercial por
quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Carreta, L.da, tem a sua
sede na freguesia e concelho de Mogadouro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como abrir e encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto transportes nacionais e internacio-
nais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é da quantia
de 50 000 euros, que corresponde a 10 024 100$.

ARTIGO 4.º

Naquele capital participam os dois sócios, sendo o sócio Rui
Carlos da Conceição Lourenço com uma quota no valor nominal de
35 000 euros, e a sócia Gorete Leonel Lourenço, com uma quota no
valor nominal de 15 000 euros.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares de capital até ao quíntu-
plo do mesmo, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação da assembleia geral, será exercida por um ou mais geren-
tes que serão eleitos em assembleia geral, que podem ser escolhidos
de entre estranhos à sociedade.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

A divisão e a cessão de quotas entre os sócios é livremente per-
mitida, ficando desde já dispensado o consentimento especial da so-
ciedade, e dos sócios, para as divisões porventura necessárias; porém,
quando a favor de estranhos, carecem de consentimento dos sócios não
cedentes e da sociedade, tendo esta o direito de preferência em pri-
meiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes se aquela o
não desejar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou
formalidades especiais, serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas com aviso de recepção, enviadas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, dispensando-se esta formalidade para os só-
cios que assinem as convocatórias.

Disseram mais os outorgantes:
Que, em nome da sociedade, deliberam nomear para gerentes os

sócios Rui Carlos da Conceição Lourenço e Gorete Leonel Lourenço.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a levantar quan-
tias do capital social logo após a escritura de constituição da socie-
dade para fazer face a despesas de constituição da mesma, nomea-
damente escritura, registos, publicações e aquisição de equipamentos
necessários à sua instalação, entre outros.

É o que cumpre certificar.

17 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 08957320
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CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

PAULO DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1857/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504677144;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das apresen-
tações: 3/20000619 e 6/20000919.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerente, por deliberação de
30 de maio de 2000. Gerente designado: João Paulo Farinha Domin-
gues, casado.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10046992

LOURO & GERALDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1973/20000922; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20000922.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre João Martins Louro, casado na
comunhão geral com Maria da Conceição Ferreira Louro; e João de
Campos Geraldes, casado na comunhão de adquiridos com Emília
Manuela da Costa Sanches Geraldes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Louro & Geraldes, L.da e tem a
sua sede na Avenida do General Humberto Delgado, 16-B,
rés-do-chão, na freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades;
construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 501 205$,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a estranhos depende
sempre do consentimento da sociedade, a qual terá sempre o direito
de preferência a exercer nos termos gerais que será deferido aos
sócios na proporção das suas quotas se aquela não quiser ou não
puder exercê-lo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, singular ou plural, será eleita em
assembleia geral de entre os sócios ou estranhos e será ou não re-
munerada conforme for deliberado na assembleia realizada para a
eleição.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura do
gerente único ou de qualquer dos gerentes no caso de gerência plural.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o titular;
b) No caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Quando qualquer sócio dê a sua quota em garantia sem con-

sentimento da sociedade.
2 � O preço da amortização será, na falta de acordo, o que resul-

tar do último balanço aprovado e será pago em prestações semestrais.

ARTIGO 7.º

A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo os sócios
deliberar o aumento do valor das restantes quotas ou a criação de
uma ou mais quotas para alienação a um ou alguns sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital na proporção das respectivas quotas até ao montante global de
30 000 000$ e qualquer sócio pode fazer à sociedade os suprimen-
tos que se mostrem necessários.

ARTIGO 9.º

A gerência fica expressamente autorizada a fazer levantamen-
tos da conta aberta em nome da sociedade no Crédito Predial
Português, S. A. nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º,
do Código das Sociedades Comerciais, para fazer face aos en-
cargos inerentes à sua constituição e início imediato de activi-
dade.

E por ambos os sócios reunidos em assembleia geral foi delibe-
rado designar como gerente único o sócio João Martins Louro, que
não terá qualquer remuneração.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10492011

MARLUNO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 806/870629; identificação de pessoa colectiva n.º 501847847;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20000926.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
que foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração par-
cial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das res-
pectivas quotas e em reforço das mesmas.

Alteração: Artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARLUNO � Confecções, L.da

tem a sua sede em Lote Q, 10-B, Zona Industrial, na freguesia e
concelho de Castelo Branco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
de 25 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10492704

NIDELÉCTRICA L. J. P. � ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1466/950927; identificação de pessoa colectiva n.º 503488534;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 14 e 15/20000925.

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

1.º Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Goulão Pires,
por renúncia de 25 de Julho de 2000.

2.º Designação de gerente, aumento de capital e alteração parcial
do pacto. Gerente designada: a sócia, Maria Guilhermina Goulão
Pires, por deliberação de 25 de Julho de 2000. Aumento subscrito
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pelos sócios, na proporção das respectivas e em reforço das mesmas. Capital
após aumento: 1 002 410$. Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 euros per-
tencente ao sócio Luís Manuel Martins Pires e uma de 2000 euros
pertencente à sócia Maria Guilhermina Goulão Pires.

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

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10492534

INVESTEL � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1052/901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502449390;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20000925.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe que
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto, aumento realizado pelos sócios, por incorporação de reservas
livres, na proporção das respectivas quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 60 144 600$.
Alteração: Artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 300 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
150 000 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10492526

MARTINS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 436/761230; identificação de pessoa colectiva n.º 500612846;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20000925.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
que foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração par-
cial do pacto, aumento subscrito pelos sócios na proporção das res-
pectivas quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 200 482 000$.
Alteração: Artigo 2.º e corpo do artigo 3.º que passaram a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, em-
preitadas de obras públicas e particulares, construção de imóveis e
o seu comércio de venda, bem como o comércio de materiais de
construção, compra e venda de propriedades, aquisição de prédios
para revenda, urbanizações e loteamentos, promoção imobiliária,
gestão e arrendamento de propriedades, administração e gestão de
condomínios, concepção e desenvolvimento de estudos e projectos
de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 000 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 500 000 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10492518

VILA DE REI

MACONELIS � CONSTRUÇÕES E MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 54/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503375667.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados,
na respectiva pasta, os documentos referentes às prestações de contas
dos exercícios de 1997, 1998 e 1999, em 17 de Outubro de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante em exercício, Paulina Ma-
ria Jesus Antunes Correia. 12400556

ANTÓNIO DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 5/
900412; identificação de pessoa colectiva n.º 502329211; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/001017.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 000$, e corresponde à soma de quatro
quotas, duas no valor de 7 500 000$ cada e duas no valor de 2 500 000$
cada, pertencendo a cada sócio António Dias e Elisa da Silva Pereira
Dias, uma no valor de 7 500 000$ e outra no valor de 2 500 000$.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante em exercício, Paulina
Maria Jesus Antunes Correia. 12400599

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

TRANSPORTES CORDEIRO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2309/990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504398180.

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 de Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824530

TRACÇÃO TOTAL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 703/810515; identificação de pessoa colectiva n.º 501134662.

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 de Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11824590

MIRA

ACEMIL � ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 106/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502384697; data da
entrada dos documentos: 30062000.
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Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos 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 Neves
da Silva. 06433766

MACOMIRA � COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 261/
990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504315722; 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.

30 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433847

FRESCO E GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 64/
860505; identificação de pessoa colectiva n.º 501660739; 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. 06433839

SARTANO (CEREAIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 225/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503874710; 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. 06433820

PAULO & LUÍS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 259/
990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504373510; 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. 06433812

CASA GANDARESA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 112/
901025; identificação de pessoa colectiva n.º 502451459; 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. 06433855

RIBEIRO DIAS & GROSSO (METAIS PRECIOSOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 190/
950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503457442; 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. 06433782

MARIFLORES � FLORICULTURA E AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 213/
961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503748838; 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. 06433774

MANUEL DE OLIVEIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 88/
890105; identificação de pessoa colectiva n.º 502086459; 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. 06433790

A. A. C. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 147/
921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502895390; 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. 06433804

ANTÓNIO MANUEL DA SILVA VILELA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 175/
940826; identificação de pessoa colectiva n.º 503253073; 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. 06433758
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BRASÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 63/860423;
identificação de pessoa colectiva n.º 501658815; 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. 06433863

CROISSANTERIA VISCONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 68/
861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501756396; 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.

20 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06433693

MONTEMOR-O-VELHO

COSTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 50/170179; identificação de pessoa colectiva
n.º 500529310; data do depósito: 290600.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05672953

PENACOVA

CONSTRUÇÕES SERNELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 341/
000929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000929.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que o documento anexo, é reprodução
integral do pacto social da sociedade supra identificada, cujo con-
trato foi outorgado em 28 de Setembro de 2000, a fl. 45 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 107-A do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre Paulo
Manuel Santos Ferreira, solteiro, maior e António Miguel Santos
Ferreira Morgado casado com Anabela Morgado Ferreira na comu-
nhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Sernelha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Sernelha, freguesia
de Figueira de Lorvão, concelho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros (equivalente a 1 202 892$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 3000 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Paulo Manuel Santos Ferreira e António Miguel
Santos Ferreira Morgado.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Elizabete
Rodrigues Correia. 13907085

TRANSPORTES DE CHELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 275/
990609; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
000928.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que o documento anexo, é reprodução
integral da alteração parcial do pacto social da sociedade supra,
conforme escritura outorgada em 21 de Setembro de 2000, a fl. 40 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 106-A do Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes de Chelo, L.da e tem
a sua sede na Rua do Canto do Vale de Ovelhas, 4, lugar de Chelo,
freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social, é de 50 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
27 500 euros, pertencente ao sócio José Luís Fernandes Pisco; e uma
de 22 500 euros, pertencente à sócia Maria dos Anjos Simões Ferreira.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio
José Luís Fernandes Pisco, sendo nomeada gerente, a partir de hoje, o
não sócio Manuel Montes dos Santos Póvoa, casado, residente no
lugar de Famalicão, freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessário a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a assinatura do gerente Manuel Montes dos Santos
Póvoa, por ter capacidade profissional.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada com a referida alteração, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Elizabete
Rodrigues Correia. 13907123

PEREIRA, SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 305/
000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504637983; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/140900.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que o documento anexo é reprodução
integral da alteração parcial do pacto social da sociedade supra,
conforme escritura outorgada em 17 de Março de 2000, a fl. 75 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 146-D do Cartório Nota-
rial de Penacova.

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 os sócios Mário dos Santos Pereira e José António Marques
Pereira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes sendo
sempre obrigatória a assinatura do gerente José António Marques
Pereira.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada com a referida alteração, foi
depositado na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Elizabete Ro-
drigues Correia. 13907026

ÉVORA
BORBA

CLÍNICA MÉDICA DE BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 180/
951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503522830; data da
entrega: 13092000.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 12331732

TERRUGEM JOGOS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 144/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502900857; data da
entrega: 30062000.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Carona Con-
ceição Baltazar. 12331490

FARO
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

JOFICA � CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 617/901105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502444347.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396170

MÓVEIS EMA & GONÇALINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 756/930527.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396145

OLIVEIRA, FERREIRA E VAIRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 232/781027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500813469.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396161

ÁLVARO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 998/990405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504563327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396153

MESSIAS & MESSIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 887/970116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503915351; data da apresentação: 000926.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 1998 e 1999.

A Escriturária Superior, Rosa Maria Cordeiro Gonçalves da Silva
Ribeiro. 07187980
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GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

PANIFEX � PANIFICADORA AGUIAR DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 2/870714; identificação de pessoa colectiva n.º 500861110;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/001016.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por escri-
tura exarada em 11 de Outubro corrente a fl. 80 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 17-C do Cartório Notarial de Aguiar da
Beira foi alterado o contrato no seu artigo 2.º, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de indústria de panifica-
ção, restaurante, pastelaria e similares.

O contrato da sociedade na sua redacção actualizada foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Conservadora em substituição, (As-
sinatura ilegível.) 12224405

GOUVEIA

ANTENA LIVRE DE GOUVEIA � COOPERATIVA
DE RADIODIFUSÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 12/
871002; identificação de pessoa colectiva n.º 501883762; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
001018.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram recon-
duzidos os directores, para o biénio 2000/2001, por deliberação de
18 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 07109768

SEIA

TERMEL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 316/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502492791.

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

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/000904 � Dissolução e
encerramento da liquidação.

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

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826824

NEJATRADING � DESPERDÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 718/
000823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000823.

Certifico que entre Jansienes Pieter Karst casado com Elisabeth
Tuik, na comunhão geral, residente em Verboekt, 49 2430,
Laakdal, Bélgica e Nedal Habal, casado com Kathleen Albert
Emilienne Dejongh, na comunhão geral, residente em Doods-
broekstraat, 34 2235 Hulshout, Bélgica, foi constituída a socie-

dade comercial em epígrafe e que se regulará pelo pacto constante
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEJATRADING � Desper-
dícios, L.da, e tem a sua sede no lugar de Cadimas, freguesia de
Paranhos da Beira, do concelho de Seia.

2 � A sociedade por deliberação da gerência poderá deslocar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho li-
mítrofe, podendo também criar e encerrar filiais ou outras formas de
representação social no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de roupas novas
e usadas e transformação de farrapos em desperdícios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de
duas quotas iguais, uma de cada sócio.

4.º

Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade nos termos,
condições, prazos e montantes que forem aprovados em assembleia
geral.

5.º

1 � É livre a cessão e divisão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a estranhos, a qualquer

título, necessita do consentimento da sociedade e, quando autorizada,
cada sócio terá o direito de preferência em primeiro lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas com o consentimento do
titular em todos os casos previstos na lei, nomeadamente, insolvên-
cia dos sócios, arresto, arrolamento, penhora ou adjudicação judi-
cial das quotas.

§ único. A amortização far-se-á pelo valor nominal da quota.

7.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, será delibera-
da em assembleia geral, sendo que bastará a assinatura de um ge-
rente para obrigar validamente a sociedade, judicial ou extrajudicial-
mente, em todos os actos e contratos, bem como assuntos de mero
expediente, salvo em actos e contratos estranhos à actividade comer-
cial da sociedade.

8.º

As assembleias gerais da sociedade serão convocadas e funciona-
rão nos termos da lei e terão lugar pelo menos uma vez por ano para
apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão e contas respeitantes
ao ano anterior.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar de imediato do Banco
BPI, S. A., em Seia a quantia do capital social realizado e ali deposi-
tada, a fim de fazer face às despesas de legalização da sociedade e
instalação da sua actividade, nomeadamente, aquisição de equipamen-
tos e matérias-primas.

10.º

A sociedade constitui-se desde já na obrigação de oferecer em cada
ano uma dádiva em dinheiro que represente no mínimo 10% dos seus
lucros líquidos à Fundação Centro Cristão Juvenil � Casa sobre a
Rocha, com sede em Cadimas, freguesia de Paranhos da Beira, con-
celho de Seia, para ajudar esta nas suas actividades filantrópicas.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826964

MADISEIA � COMÉRCIO DE MADEIRAS E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 723/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º P 505183501; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/001013.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 262 � 13 de Novembro de 2000 24 038-(59)

Certifico que entre António Francisco Garcia Pinto, casado com
Deolinda Ferreira Quina Pinto, na comunhão de adquiridos, e João
Paulo de Almeida Pinto, casado com Lilia Regina Amaral Gonçal-
ves Pinto, na comunhão de adquiridos, o primeiro residente no Bairro
da Fisel, 58, Seia, e o segundo residente na freguesia de Sameice,
do concelho de Seia, constituíram a sociedade supra que se regula-
rá nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MADISEIA � Comércio de Madei-
ras e Mobiliário, L.da e tem a sua sede na Zona Industrial, na cida-
de, freguesia e concelho de Seia.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de móveis e
outros artigos para o lar, carpintaria e comércio de madeiras.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6000 euros, equivalente a 1 202 892$ e corresponde à soma de
duas quotas, sendo uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Antó-
nio Francisco Garcia Pinto; e outra de 2000 euros, pertencente ao
sócio João Paulo de Almeida Pinto.

4.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 000 000$, sempre que assim seja deliberado em as-
sembleia geral, nos termos da referida deliberação e da mesma for-
ma se deverá proceder quanto ao seu reembolso.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada ou não de caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
fica a cargo de ambos os sócios que, desde já, são nomeados geren-
tes, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para obrigar a
sociedade validamente nos seus actos e contratos.

2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de qual-
quer deles.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, fican-
do já autorizada na sua divisão; porém, na cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade que, em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência na
sua aquisição.

7.º

A gerência fica autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face às despesas com a constituição e
registo da sociedade e com a aquisição de equipamentos indispen-
sáveis ao seu funcionamento.

Conferida está conforme.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826972

JÚLIO BASÍLIO BRITO CARAPETO FRADE
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 721/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º P 505166119; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001010.

Certifico que Júlio Basílio Brito Carapeto Frade, casado com
Ernestina de Ascensão Neves Dias, na comunhão geral, residente na
Rua do Dr. Simões Pereira, 41, Seia, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual passará a reger-se pelo pacto seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Júlio Basílio Brito Carapeto Frade �
Sociedade Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Dr. Simões
Pereira, 41, na cidade, freguesia e concelho de Seia.

2.º

O seu objecto social consiste nos serviços prestados a empresas
no ramo dos têxteis (debuchador).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à quota de igual valor,
pertencente ao único sócio Júlio Basílio Brito Carapeto Frade.

4.º

A gerência da Sociedade pertence ao sócio único que desde já fica
nomeado gerente, dispensado ou não de caução e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, sendo ne-
cessária a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826808

LEIRIA
ANSIÃO

FERNANDO PAULO DUARTE DA SILVA,
ESTUQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 646/
001011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/001011.

Certifico que, Fernando Paulo Duarte da Silva, casado com Lina
Maria Simões Borges sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Lagoa da Ameixieira, freguesia de Chão de
Couce, concelho de Ansião, constituiu a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Paulo Duarte da Silva,
Estuques, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Lagoa da Ameixieira,
freguesia de Chão de Couce, concelho de Ansião.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
construção civil nomeadamente estuques.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 06857337

SIMOVENTURA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 645/
001011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/001001.
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Certifico que, entre Carlos Alberto Henriques da Costa Simões e
mulher Maria de Fátima Duque Ventura Simões, casados na comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua da Rascoia, 360, rés-do-chão,
B, vila e freguesia de Avelar, concelho de Ansião, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante nos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SIMOVENTURA � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Rascoia, 360,
rés-do-chão, B, freguesia de Avelar, concelho de Ansião.

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 construção civil e obras pú-
blicas, sinalização de vias, aterros e terraplanagens, limpeza de vias,
comércio de materiais e equipamentos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
7500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos
Alberto Almeida Henriques da Costa Simões e Maria de Fátima
Duque Ventura Simões.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em di-
nheiro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no
prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social.

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

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, designadamente veículos automóveis, incluindo por

contratos leasing, e tomar de arrendamento imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 06857310

ALFREDO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 634/
000627; identificação de pessoa colectiva n.º 505032880; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/001011.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
registo de dissolução e liquidação.

Data da aprovação de contas: 11 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 06857329

BOMBARRAL

VIRGÍNIA, SILVA & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 516/871227; identificação de pessoa colectiva n.º 504013947;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20001012.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação das funções dos gerentes António Manuel dos Santos Go-
dinho e Mário Vieira da Silva, em 1 de Abril de 1999, por renúncia.

Foi conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 13993917

ICAFF � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 403/940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503129704;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20001012.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação de gerência.
Gerentes nomeados: Francisco José Rodrigues Rosa e Maria Isa-

bel Loureiro Bispo Rosa.
Data: 6 de Outubro de 2000.

Foi conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 13993925

LEIRIA

MOURA DE ALMEIDA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. Carlos I, 104, Leiria-Gare, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2430/
871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501420398; data da
apresentação: 991122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao ano de 1997 e 1998.

19 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 11644273



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 262 � 13 de Novembro de 2000 24 038-(61)

MARINHA GRANDE

MOLDES SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 876; identificação de pessoa colectiva n.º 502291788; data da
apresentação: 17102000.

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

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11224266

RICARDO GALLO � VIDRO DE EMBALAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 604; identificação de pessoa colectiva n.º 501665706; inscri-
ção n.º 30; número e data da apresentação: 1/20000915.

Certifico que foi feito o registo de reforço e redenominação do
capital social, tendo sido alterado o n.º 1 do artigo 6.º que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 10 000 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro e nos valores que constituem o
património da sociedade, e está dividido em 2 000 000 de acções de
5 euros, cada uma.

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

Conferido, está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225874

PLÁSTICOS FUTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 304; identificação de pessoa colectiva n.º 500667381; data da
apresentação: 18102000.

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

Conferido, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11224312

ÓBIDOS

RETIRO DO ARNOIA � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 365;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20000926.

Certifico que, entre José de Sousa Ferreira, casado com Rosalina
da Silva Gomes Ferreira, na comunhão de adquiridos e a referida
Rosalina da Silva Ferreira, foi constituída uma sociedade comercial
por quotas, a qual se passou a reger pelos artigos constantes do pacto
a seguir reproduzidos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Retiro do Arnoia � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, L.da, tem a sua sede na Estrada Principal, 17, fre-
guesia de A-dos-Negros, concelho de Óbidos.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos ali-
mentares e bebidas.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em agrupamen-
tos complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com a da ora constituída, bem como, ainda,
criar novas empresas ou comparticipar na criação de outras mesmo com
objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, distribuído por duas quotas com os valores nominais
de 2500 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios, José de
Sousa Ferreira e Rosalina da Silva Gomes Ferreira.

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

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos
mesmos, prestações suplementares até ao montante máximo igual ao dé-
cuplo do capital social existente à data da deliberação e na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes, José de Sousa Ferreira e Rosalina da
Silva Gomes Ferreira, ambos já identificados.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se, nos poderes de
gerência contratos de compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livremente
permitida para o que fica, desde já autorizada a divisão de quotas.

Porém, em qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou
não de divisão para esse efeito, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios logo depois, gozarão do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos em que a lei prescreva outros
prazos e formalidades.

ARTIGO 7.º

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

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

Conferida está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 06794947

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

DIONÍSIO PAULINO & AUGUSTA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 341/970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503980579;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/000928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto, com aumento de capital e sua redenominação,
quanto aos artigos 4.º e 13.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
numerário e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma, do
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valor nominal de 25 000 euros, na titularidade do sócio José Dionísio
Paulino, uma quota do valor nominal de 12 500 euros, na titularidade
da sócia Maria Augusta Domingos, outra do valor nominal de
6250 euros, na titularidade do sócio António Manuel Domingos
Paulino, e outra no valor nominal de 6250 euros, na titularidade do
sócio José Henrique Domingos Paulino.

ARTIGO 13.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral, com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da mesma assembleia.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Ficam desde já designados gerentes, os sócios José Dionísio

Paulino, António Manuel Domingos Paulino e José Henrique Do-
mingos Paulino.

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

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Conservadora interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281371

CARLOS MARIA RODRIGUES � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos.
Matrícula n.º 352/971111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504057448.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes às
prestações de contas, relativas aos exercícios de 1998 e
1999.

19 de Outubro de 2000. � A Conservadora interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281479

TRANSPORTES DOMINGOS & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 204/911022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502633999.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, (of.) apresentação n.º 3/
001018 � Cessação das funções de gerente de Francisco Mateus
Domingos, em 22 de Agosto de 2000, por renúncia.

Inscrição n.º 9, (of.) apresentação n.º 3/001018 � Autorização
dada em 22 de Agosto de 2000 pelo ex-sócio Francisco Mateus
Domingos, para que o seu apelido Domingos continue a fazer parte
da firma social.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 4/001018 � Alteração parcial do
contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º

3.º

O capital social integralmente realizado é de 50 000 000$ e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma do valor de 25 000 000$,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Mateus Domingues, duas iguais do
valor de 8 333 000$, pertencentes uma a cada uma das sócias, Ma-
ria Teresa Rodrigues Domingos Couto e Carla Cristina Rodrigues
Domingos Videira e uma do valor de 8 334 000$, pertencente ao
sócio José Maria Rodrigues Domingos.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Paulo Jorge
Mateus Domingues, já antes nomeado gerente e aos sócios, Maria
Teresa Rodrigues Domingos Couto, Carla Cristina Rodrigues Domin-
gos Videira e José Maria Rodrigues Domingos, agora nomeados
gerentes, e para que a sociedade fique obrigada em todos os seus
actos e contratos, são sempre necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes, sendo sempre uma delas a do gerente, com capacida-
de profissional, Paulo Jorge Mateus Domingues.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Conservadora interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281460

ALUGUEROTA � CONSTRUÇÕES
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 494/001018; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/001018.

Certifico que entre Paulo José Tiago Ferreira casado com Eunice
da Silva Mateus Ferreira casados na comunhão de adquiridos e
Samuel Fernando Tiago Ferreira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ALUGUEROTA � Construções e
Equipamentos Industriais, L.da, e vai ter a sua sede na Rua dos Com-
batentes, 9, em A-do-Mourão, freguesia de Santiago dos Velhos,
concelho de Arruda dos Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também autorizada a criação de sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, sem necessi-
dade prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas, fabrico, decapagem, metalização e pintura, comercialização
e aluguer de equipamentos industriais e cedência de pessoal.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 024 100$, a que corresponde a quantia de 50 000 euros, repre-
sentado pela soma de duas quotas no valor nominal de 5 012 050$,
cada, a que corresponde a quantia de 25 000 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Paulo José Tiago Ferreira e Samuel
Fernando Tiago Ferreira.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; a cessão a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes.

5.º

A gerência e representação da sociedade incumbe a ambos os
sócios Paulo José Tiago Ferreira e Samuel Fernando Tiago Ferreira,
desde já nomeados gerentes, ou a quem, sócio ou não sócio, for
nomeado em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado na mesma.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura con-
junta de dois gerentes.

6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o
representante legal do interdito e os herdeiros do falecido, os quais
nomearão um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos só-
cios sobre outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a fazer levantamentos do capital social depositado para aquisição
de bens de investimento.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Conservadora interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281444

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ESQUINA REAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 92; identificação de pessoa colectiva n.º 502052805; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12024147

AUTO MECÂNICA DO ALVITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5030/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503344214;
data da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12958573

BENTO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 893; identificação de pessoa colectiva n.º 500044481; data
da apresentação: 20000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12011789

ARAÚJO DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 260; identificação de pessoa colectiva n.º 500509816; data
da apresentação: 20000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12011053

ANA LÃ & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7166; identificação de pessoa colectiva n.º 504039385; data da
apresentação: 20000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12011126

AMR � CONSULTORES E PERITOS DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3734; identificação de pessoa colectiva n.º 502949040; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12024112

ANONA VERDE � MATERIAIS PARA DECORAÇÃO,
HOTELARIA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8412; identificação de pessoa colectiva n.º 504745034; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12024104

ACUSTICONTROL � CONSULTORES DE ENGENHARIA
ACÚSTICA E CONTROLO DE RUÍDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 714; identificação de pessoa colectiva n.º 502179481; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12512630

A. ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 156; identificação de pessoa colectiva n.º 500000131; data
da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12025151

ARGUTA � AGÊNCIA COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 810; identificação de pessoa colectiva n.º 500028605; data
da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 10474854

A. PEDRO SANTOS & FILHOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8439; identificação de pessoa colectiva n.º 504587129; data da
apresentação: 20000615.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 10474846

AUTO GALANTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2360; identificação de pessoa colectiva n.º 502473045; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12299600

DIEDRO, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 717; identificação de pessoa colectiva n.º 501126783; data
da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12022829

ACTIVIDADES HOTELEIRAS MINHA ANITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 902; identificação de pessoa colectiva n.º 500305587; data
da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12948241

A MASCOTE CALDELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 885/580414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500542074; data da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12948497

ARMANDO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3155/920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502806095;
data da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12958506

ANTÓNIO AVELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6121; identificação de pessoa colectiva n.º 503702889; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12948322

AUTO RAMPA DOIS MIL E UM � OFICINA
DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 347; identificação de pessoa colectiva n.º 501746170; data
da apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12958590

AUGUSTO POLIDO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6498; identificação de pessoa colectiva n.º 503816078; data da
apresentação: 20000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12948535

DROGARIA E PERFUMARIA DO CARAMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 577; identificação de pessoa colectiva n.º 500539189; data
da apresentação: 000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12948551

DUPLISOFT � APOIO À DUPLICAÇÃO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5241; identificação de pessoa colectiva n.º 503413828; data da
apresentação: 000414.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12613711

BATUCADA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 666; identificação de pessoa colectiva n.º 500043205; data
da apresentação: 000615.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 262 � 13 de Novembro de 2000 24 038-(65)

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12299707

DISELIS � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 764/650430; identificação de pessoa colectiva
n.º 500086508; data da apresentação: 000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12948560

ANTÓNIO FERNANDES DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2120/901016; identificação de pessoa colectiva n.º 500533024;
data da apresentação: 000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12958484

BISCAIA � EQUIPAMENTO FLUTUANTE, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7/920116; data da apresentação: 000615.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12490008

DIVERCON � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1933; identificação de pessoa colectiva n.º 502285699; data da
apresentação: 000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12068594

DIAS & CÉSAR MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 078; identificação de pessoa colectiva n.º 500341206; data
da apresentação: 000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12011770

DUARTE & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 942; identificação de pessoa colectiva n.º 500877360; data
da apresentação: 000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12055980

BOUTIQUE TRÊS MARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5160/950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503399671;
data da apresentação: 000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12090352

ANSELMO ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1259/810515; identificação de pessoa colectiva n.º 501289798;
data da apresentação: 000616.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12828181

LISBOA � 2.A SECÇÃO

ISIDORO GONZALEZ DOMINGUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 354/600505; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497311; inscrição: 5/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12948225

JOVANEL � PRONTO A VESTIR DE ANTÓNIO,
VICTOR & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 201/600404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500026939; inscrição: 6/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12025160

GLOBAL VIDA � COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 196/890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502105070;
inscrição: 27/000606.
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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.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12036226

LISRESTAL ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE RESTAURANTES COLECTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5169/941213; identificação de pessoa colectiva n.º 501389954;
inscrição: 26/000831.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13723693

JERÓNIMO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7408/200518; identificação de pessoa colectiva n.º 500148589;
inscrição: 5/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12948357

FRAMANU CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7440/971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503976113;
inscrição: 4/000706.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 06734839

GILINVESTE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8185/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 502019484;
inscrição: 8/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12513938

L. M. LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8544/980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504214063;
inscrição: 2/000614.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12512621

GIGASET COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9058/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504593072;
inscrição: 2/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12948420

NAVONA � GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9143/990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504348744;
inscrição: 2/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12024090

LARPIS SOCIEDADE INDUSTRIAL PARA PARQUE
E REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 638/800905; identificação de pessoa colectiva n.º 501050604;
inscrição: 3/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13736299

LOURENÇO MIGUEL TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1589/810921; identificação de pessoa colectiva n.º 501150684;
inscrição: 10/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 10602828

JOSÉ INÁCIO DA COSTA LOPES DESPACHANTES
OFICIAIS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2111/820329; identificação de pessoa colectiva n.º 501290990;
inscrição: 14/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12513890

NOTA 10 DESENHO E PINTURA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2783/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502684658;
inscrição: 4/000615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12608866

IDOLE UTILIDADES EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3586/921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502896264;
inscrição: 7/000615.

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 Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12513539

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TRÓIA PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 720; identificação de pessoa colectiva n.º 500290601; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13865773

SNACK BAR BEIJA FLÔR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 999; identificação de pessoa colectiva n.º 501166831; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13865790

ROTAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6424; identificação de pessoa colectiva n.º 503550469; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12311871

RCV ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3313; identificação de pessoa colectiva n.º 502739622; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14166240

SAÚDE ORAL CLÍNICA DE PREVENÇÃO
E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA BOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2573; identificação de pessoa colectiva n.º 502548436; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12587761

SAPATARIA FILOZEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 182; identificação de pessoa colectiva n.º 500241299; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12587508

SANDIAS SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4300; identificação de pessoa colectiva n.º 502298300; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14166100

ROCHA D�OURO ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 856; identificação de pessoa colectiva n.º 500403279; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14166119

OTOCLÍNICA DE PAULO MARTINS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8626; identificação de pessoa colectiva n.º 500493855; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12805254

VETEBRASIL � CLÍNICA MÉDICO-VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 398; identificação de pessoa colectiva n.º 500493103; apre-
sentação: 000728.
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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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 11110163

REALDOMUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6812; identificação de pessoa colectiva n.º 503669164; apre-
sentação: 001019.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12587869

UNABRA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7162; identificação de pessoa colectiva n.º 503764507; apre-
sentação: 001019.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12587877

SOPROCINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6097; identificação de pessoa colectiva n.º 500480109; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14166011

SEM STRESS ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7015; identificação de pessoa colectiva n.º 503721506; apre-
sentação: 001019.

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.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12587494

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CALDEIRA CABRAL E ELSA SEVERINO � GABINETE
DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9141/000601; identificação de pessoa colectiva n.º 504311808;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/001006.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, n.º 1, do contrato social, que
passou a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede é na Rua de Filipe Folque, 11-A, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato, foi depositado, na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12009792

CRELUZ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9466/001010; identificação de pessoa colectiva n.º 504920294;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001010.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma CRELUZ � Sociedade
Imobiliária, S. A., tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Óscar
Monteiro Torres, 28, 3.º, direito, freguesia de São João de Deus,
concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode abrir, manter, transferir ou encerrar agências, escri-
tórios, estabelecimentos, delegações, sucursais, filiais e outras for-
mas de representação, no País ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social consiste no exercício da actividade de compra de
imóveis para revenda, construção e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é, em dinheiro, de 50 000 euros, representa-
do por 50 000 acções de uma só categoria, no valor nominal de um
euro, cada, e encontra-se integralmente subscrito e realizado.

2 � Podem ser emitidos títulos representativos de uma, cinco, 10,
50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 e
500 000 acções, os quais podem também ser livremente reunidos e
desdobrados, a expensas exclusivas de cada respectivo titular.

3 � As acções podem ser emitidas ao portador ou nominativas e
livremente convertidas em qualquer dessas espécies, em qualquer
momento, a pedido e a expensas do respectivo titular.

4 � Quer os títulos provisórios quer os definitivos podem ser
assinados por um administrador e por chancela de outro autorizada
pelo conselho de administração, ou por um administrador e por um
mandatário especialmente designado pelo mesmo conselho de admi-
nistração para os assinar.

5 � As acções da sociedade podem igualmente revestir forma
meramente escritural, sem incorporação em títulos, aplicando-se-lhes
o disposto no n.º 3 deste artigo.

ARTIGO 4.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Por deliberação dos accionistas podem ser emitidas acções
preferenciais sem voto, até ao montante representativo de metade do
capital social à data dessa deliberação e nas demais condições que,
sendo permitidas por lei, sejam fixadas na respectiva deliberação.

2 � As acções preferenciais sem voto podem na sua emissão e
se assim o deliberarem os accionistas, ficar sujeitas a remissão, pelo
valor nominal ou com concessão de prémio, na data e nos termos
em que a assembleia geral o deliberar.

ARTIGO 5.º

Emissão de obrigações

1 � Quer por deliberação dos accionistas quer por deliberação do
conselho de administração, nos casos em que a lei o consinta, a
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sociedade pode emitir obrigações nas formas e modalidades legalmen-
te permitidas.

2 � Porém, a deliberação sobre a emissão de obrigações conver-
tíveis em acções, ou em modalidade que confira o direito a subscre-
ver uma ou mais acções, é da exclusiva competência da assembleia
geral.

3 � As obrigações podem ser tituladas ou escriturais, consoante
for fixado na respectiva deliberação, aplicando-se-lhes com as ne-
cessárias adaptações, o disposto nos n.os 2, 3 e 5 do artigo 3.º dos
presentes estatutos.

ARTIGO 6.º

Aquisição de acções e obrigações próprias

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode ad-
quirir acções e obrigações próprias, dentro dos limites legais fixados

Dos órgãos

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares
de, pelo menos, uma acção que depositem os respectivos títulos na
sede social até ao quinto dia anterior ao designado para a sua reu-
nião ou, até ao mesmo termo, demonstrem documentalmente o de-
pósito bancário para o efeito em seu nome do número de acções de
que forem titulares.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Um accionista pode fazer-se representar por um membro do

conselho de administração, cônjuge, ascendente ou descendente, por
outro accionista, ou por qualquer pessoa, singular ou colectiva, bastando
como instrumento de representação voluntária uma carta com assina-
tura do representado, ou, no caso de pessoa colectiva ou sociedade, de
carta assinada por quem a possa obrigar, dirigida ao presidente da mesa
e por este recebida até ao início da respectiva reunião.

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
ou dois secretários, accionistas ou não, consoante for deliberado,
eleitos quadrienalmente pela própria assembleia.

ARTIGO 9.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco, sete
ou nove membros, eleitos quadrienalmente por deliberação dos ac-
cionistas, a qual designa também o respectivo presidente.

2 � É autorizada a eleição de administradores suplentes em nú-
mero não superior a um terço dos efectivos eleitos.

3 � O conselho de administração pode designar também, durante
o seu mandato, um dos seus membros como administrador-delegado,
o qual pode ser o próprio presidente, podendo ainda substituí-lo em
qualquer momento.

4 � O presidente do conselho de administração não tem voto de
qualidade.

5 � A deliberação que eleger os administradores delibera também
sobre a exigência de caução, presumindo-se, no silêncio, a sua dis-
pensa.

6 � O conselho de administração pode designar mandatários para
actos ou categorias de actos.

7 � Enquanto o capital social o consentir, a sociedade pode de-
signar, em alternativa, um administrador único.

ARTIGO 10.º

Atribuições e competência do conselho de administração

1 � O conselho de administração tem por atribuições, designa-
damente:

a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prosse-
guimento do objecto social;

b) Adquirir, prometer adquirir, permutar quaisquer bens, partici-
pações sociais, móveis, imóveis e direitos sobre eles, assim como
vender, prometer vender participações sociais, móveis, imóveis ou
direitos, incluindo veículos automóveis;

c) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos,
realizar quaisquer operações de crédito e praticar quaisquer outros
actos que não sejam vedados por lei, podendo, ainda, contrair em-
préstimos, inclusive junto de accionistas, que impliquem garantia

hipotecária ou penhor mercantil, conceder avales ou cauções, sem
prévia aprovação da assembleia geral;

d) Negociar e outorgar todos os contratos no âmbito das atribui-
ções anteriormente especificadas;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios ou pendên-
cias, ainda que não tenham atingido fase judicial;

f) Comprometer a sociedade em árbitros;
g) Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas

por lei, pelos presentes estatutos ou por expressa deliberação em
assembleia geral.

2 � O conselho de administração delibera validamente pelos votos
favoráveis da maioria simples dos seus membros em todas as maté-
rias da sua competência.

3 � A sociedade vincula-se em quaisquer actos ou contratos pe-
las assinaturas da maioria dos membros do conselho de administra-
ção, ou pela assinatura do administrador-delegado no âmbito da res-
pectiva delegação, ou, ainda, no caso do n.º 7 do artigo 9.º, do
administrador único.

4 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura
de um só administrador.

5 � A sociedade obriga-se, ainda, pela assinatura de qualquer
mandatário constituído, nos limites dos poderes outorgados.

ARTIGO 11.º

Conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal composto por três ou cinco membros e um su-
plente ou dois, consoante for fixado na deliberação dos accionistas
que designar a composição, eleitos quadrienalmente.

2 � Um dos membros do conselho de fiscal ou o fiscal único e
o suplente devem ser revisor oficial de contas.

ARTIGO 12.º

Comissão de accionistas

Os accionistas designam e destituem livremente uma comissão
unipessoal constituída por um accionista, ou pluripessoal constituída
por um accionista e um membro de qualquer órgão social à qual
compete fixar e alterar montantes e condições de remuneração e
outras regalias de cada membro dos corpos sociais.

ARTIGO 13.º

Adiantamento sobre os lucros

O conselho de administração pode fazer aos accionistas adianta-
mentos sobre os lucros dentro das condições legais.

ARTIGO 14.º

Destino do lucro

Por deliberação da assembleia geral, pode ser dado ao lucro do
exercício o destino que for deliberado.

ARTIGO 15.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 � Por deliberação da assembleia geral pode o património acti-

vo e passivo da sociedade dissolvida ser transmitido para algum ou
alguns sócios, contando que a transmissão seja precedida de acordo
escrito de todos os credores da sociedade.

Órgãos sociais designados para o quadriénio de 2000/2003:
Administrador único: José António Martins Victorino, casado,

Avenida de Óscar Monteiro Torres, 28, Lisboa.
Fiscal único: Botelho Roseiro & Associados � Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Edifício Atlanta I, Estrada da Luz, 90,
7.º, H, Lisboa; Natalino Marques Coiteiro � revisor oficial de contas,
casado, Rua do Comércio, Aldeia do Meco, Sesimbra � suplente.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 13702904

CERTOSA � CERTIFICAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9482/001011; identificação de pessoa colectiva n.º 504578811;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001011.
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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 de CERTOSA � Certifica-
ção e Comércio de Materiais para Construção, L.da, tem a sua sede
na Rua do Padre Américo, 10-A, escritório 3, em Lisboa, freguesia
de Carnide e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no investimento imobiliário, com-
pra, venda e administração de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, comércio e certificação de materiais e produtos para a cons-
trução.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, em di-
nheiro, é no valor de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, no valor nominal de 2500 euros, cada uma, perten-
cendo uma à sócia Maria Christina Danzberger Ammermann e ou-
tra ao sócio Alfonso Gutierrez Higuero.

2 � Os sócios terão sempre o direito de preferência na subscri-
ção de futuros aumentos de capital, na proporção das quotas que já
possuírem.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de uma gerência,
composta pelas pessoas que vierem a ser nomeadas em assembleia
geral, a quem competirá igualmente deliberar sobre a sua remune-
ração.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a terceiros depende sempre do consenti-
mento da sociedade, dado em assembleia geral.

2 � Independentemente da autorização da cessão pela sociedade,
os sócios não cedentes gozam sempre do direito de preferência na
aquisição da quota ou quotas a alienar, em idênticas condições, na
proporção das quotas por eles detidas.

ARTIGO 6.º

1 � É permitida a amortização de quotas:
a) No caso de cessão de quotas com ofensa do estabelecido no

artigo 5.º;
b) No caso de a quota ser arrestada, arrolada, penhorada, apreen-

dida, ou ser alvo de providência cautelar com a mesma finalidade;
c) No caso de falência ou insolvência do seu titular;
d) No caso de divórcio, separação de bens ou separação de pes-

soas e bens, se a quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.
2 � Em caso de amortização o valor desta será apurado através

de balanço especial dado para o efeito e poderá ser pago em duas
prestações, a liquidar dentro de seis meses e um ano, respectivamen-
te, após a fixação do valor da amortização.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em par-
te com o da sociedade, podendo igualmente associar-se, pela forma
que entender conveniente, a quaisquer entidades singulares ou co-
lectivas, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas com uma antecedên-
cia mínima de 30 dias, por carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a todos os sócios para o domicílio de cada um deles, cons-
tante dos registos da sociedade.

2 � A fim de possibilitar o envio das convocatórias para o do-
micílio actualizado dos sócios, estes comunicarão à sociedade qual-
quer mudança que venha a ocorrer, por carta registada, com viso de
recepção, dirigida à gerência, mantendo esta o respectivo registo
devidamente actualizado.

3 � Todas as deliberações serão tomadas por maioria dos votos
presentes na assembleia geral, à excepção daquelas para as quais a
lei exija maioria superior.

4 � Qualquer sócio poderá fazer-se representar nas assembleias
gerais por um seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou por ou-
tro sócio ou gerente da sociedade, mediante simples carta dirigida à
sociedade.

Gerente designado: Alfonso Gutierrez Higuero.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195755

CAFÉ 7.A AVENIDA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9479/001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505157292;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/001010.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Café 7.ª Avenida � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Estefânia, 81, 6.º,
esquerdo, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

2.º

A sociedade tem como objecto o comércio e prestação de servi-
ços na área da restauração.

3.º

A sociedade poderá adquirir, livremente, participações em socie-
dades, nacionais ou estrangeiras, com objecto social igual ou dife-
rente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
5000 euros, cada uma, pertencendo uma ao sócio João Bernardino
Gomes e outra à sócia Auzíria da Conceição Morgado Gomes.

5.º

1 � A cessão de quotas é livre apenas entre os sócios.
2 � Na transmissão de quotas não incluídas no número anterior,

gozam do direito de preferência, em primeiro lugar, a sociedade e,
subsequentemente, os sócios.

3 � Se mais de um sócio pretender adquirir a mesma quota, esta
será dividida de forma proporcional à participação que cada sócio
pretendente detém no capital da sociedade. Caso a quota não seja,
legalmente, susceptível de divisão, será a mesma adquirida em
compropriedade pelos sócios interessados.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar, total ou parcialmente, qual-
quer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota vir a ser executada, arrestada, penhorada ou

onerada, em processo judicial de qualquer natureza;
c) No caso de dissolução, falência, insolvência, interdição ou ina-

bilitação do sócio titular;
d) Por falecimento do sócio, desde que a quota não seja transmi-

tida ao cônjuge sobrevivo ou descendentes do titular;
e) Quando, em resultado de acção de divórcio ou separação de

pessoas e bens, a quota seja atribuída ao cônjuge não titular.
2 � O valor a pagar pela amortização, excepto o previsto na

alínea a), é o que decorre do valor apurado pelo balanço especial-
mente elaborado para o efeito.

3 � O pagamento será efectuado em duas prestações iguais, se-
mestrais, pagas directamente ao titular do direito ou depositadas à
sua ordem na Caixa Geral de Depósitos.

7.º

1 � Qualquer sócio pode ser excluído da sociedade nos casos
previstos na lei ou sempre que o seu comportamento desleal ou gra-
vemente perturbador do funcionamento da sociedade cause a esta,
ou possa vir a causar-lhe, prejuízos relevantes.

2 � É, nomeadamente, causa de exclusão a cedência de quota sem
observância do artigo 5.º
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3 � A deliberação de exclusão deverá ser tomada por 75% do capital,
excluída para o efeito, a participação detida pelo sócio visado.

8.º

1 � A sociedade terá dois ou mais gerentes, que poderão ser
pessoas estranhas à sociedade.

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

9.º

1 � Aos gerentes são concedidos poderes para, designadamente:
a) Confessar, desistir ou transigir, judicial ou extrajudicialmente,

em qualquer acção e matéria;
b) Alienar bens, móveis e imóveis;
c) Alienar, onerar e locar, activa ou passivamente, estabelecimen-

tos da sociedade;
d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades,

aliená-las ou onerá-las;
e) Criar, transferir e extinguir sucursais, agências, delegações ou

outras formas de representação, em território nacional ou no estran-
geiro;

f) Deliberar a emissão de obrigações.
2 � Os gerentes não poderão assinar letras de favor, fianças, ou,

de qualquer forma, praticar actos estranhos aos negócios sociais.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência com, pelo me-
nos, 15 dias de antecedência, mediante carta registada dirigida aos sócios.

11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

Gerentes designados: ambos os sócios.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 12171115

MARMEXTRACT � EXTRACÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9087/000516; identificação de pessoa colectiva n.º 504864335;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/001012.

Certifico que foi alterado o capítulo II do contrato social, que
passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e noutros valores constantes dos activo, é de 15 000 euros, e
encontra-se representado por duas quotas de 7500 euros, ambas per-
tencentes ao sócio Sérgio José Pinto de Oliveira Gomes.

O texto actualizado do contrato, foi depositado, na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194040

CARLOS M. J. PELIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9487/001012; identificação de pessoa colectiva n.º 505148498;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/001012.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos M. J. Peliano, L.da, tem a sua
sede na Rua de João do Nascimento Costa, 1-B, freguesia do Bea-
to, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar e extinguir su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de peças-auto; importação,
exportação e representações.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é subscrito pelos sócios Carlos Manuel de Jesus
Peliano com uma quota de 2500 euros, Tiago Augusto dos Santos
Peliano com uma quota de 1250 euros, e a sócia Carla Cristina
Esquetim Peliano Fernandes com uma quota de 1250 euros.

4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; a estranhos
depende do consentimento da sociedade, a quem fica reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes
em segundo lugar.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade
com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será eleita em assembleia geral, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme a mesma
deliberar, ficando no entanto, desde já, nomeado gerente o sócio
Carlos Manuel de Jesus Peliano.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14196000

CLÍNICA DR. JOÃO MARTA PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 568/801212; identificação de pessoa colectiva n.º 500975213;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 28/001012.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 7, pela apresentação 28/001012 � Nomeação de
gerente, por deliberação de 5 de Janeiro de 2000, para o ano de
2000: Maria Flávia Andrade de Almeida Pimentel, Rua do Maestro
Frederico de Freitas, 15, 8.º, Lisboa.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194023

PLURIDEIA � PRODUÇÃO DE EVENTOS
SOCIAIS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9207/000627; identificação de pessoa colectiva n.º 505018551;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/001012.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessão de funções de gerência acima referido:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 14/001012 �
Cessação de funções da gerente, Paula Cristina Ponces de Carvalho
e Castro Rosa, por ter renunciado, em 1 de Julho de 2000.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195950
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PINTO BASTO IV � SERVIÇOS MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9486/001012; identificação de pessoa colectiva n.º 505130246;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/001012.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinto Basto IV � Serviços
Marítimos, L.da, com sede na Avenida de 24 de Julho, 1-D, em Lis-
boa, freguesia de São Paulo.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a prestação de serviços marítimos e armado-
res, tripulantes, navios e cargas.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode ainda
adquirir quaisquer participações em outras sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu, e fazer sobre essas participações todas as
operações que entender convenientes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, inteiramente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 4 900 000$, per-
tencente à sócia Pinto Basto, SGPS, S. A., e outra de 100 000$,
pertencente à sócia Pinto Basto Navegação, S. A.

ARTIGO 4.º

A cessão da quota a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, será exercida por dois a seis
gerentes eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme aí for deliberado.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade são suficientes as as-
sinaturas de dois gerentes ou a assinatura de um gerente e a de um
mandatário no âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.

§ 2.º É expressamente interdito aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos,
contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas mediante cartas regista-
das, com aviso de recepção ou meio equivalente dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

O ano social corresponde ao ano civil e os lucros líquidos apura-
dos pelo balanço, depois de efectuadas as amortizações e provisões
no activo e de constituídas as reservas que a gerência julgue mais
convenientes, terão a seguinte aplicação:

5% para o fundo de reserva legal, até este ser integralmente pre-
enchido e, depois de preenchido, sempre que seja necessário
reintegrá-lo;

O restante será repartido entre os sócios, na proporção do valor
nominal das respectivas quotas, salvo se outro destino lhe for atri-
buído por deliberação da assembleia geral.

Gerentes designados: Bruno Carlos Pinto Basto Bobone, Filipe
Soares Franco, Francisco Xavier de Andrade e Sousa, e Nuno de
Castro Vaz Pinto Basto.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195933

CLÍNICA DENTÁRIA CONDE VALBOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9481/001011; identificação de pessoa colectiva n.º 505152622;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/001011.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma de Clínica Dentária Conde Val-
bom, L.da

2.º

A sua sede é em Lisboa, na Avenida do Conde Valbom, 67, 5.º,
direito, freguesia de Nossa Senhor de Fátima.

3.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação em
qualquer parte do território nacional, sem o consentimento de qual-
quer outro órgão social.

4.º

O seu objecto consiste no exercício de clínica de medicina dentária.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma, de 4900 euros, per-
tencente a Joana Santos Silva Pinheiro, e uma, de 100 euros, per-
tencente a Ana Maria Carvalho de Santos Silva.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios, ficando, porém,
a cessão a estranhos dependente do consentimento da sociedade,
reservando-se esta em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida por uma gerente, a qual
será nomeada em assembleia geral.

1 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes estra-
nhos aos negócios.

8.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.

9.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados os preceitos
legais dispositivos da Lei das Sociedades Comerciais.

Gerente designada: Joana Silva Santos Pinheiro.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195747

COOPERATIVA PROGRESSO DE PRODUTORES DE MEL, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 167/831006; identificação de pessoa colectiva n.º 501074422;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 31/001012.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 4, pela apresentação 31/001012 � Encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2000.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194058

PAPELARIA FERNANDES � LOJAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1770/920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502787651;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 5/001012.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 17, pela apresentação 5/001012 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de 2000, para o
quadriénio de 2000/2003.

Conselho de administração: Papelaria Fernandes � Indústria e
Comércio, S. A., que nomeou para exercer o cargo em nome próprio,
Catarina Mira Machado Gorjão Formigo � presidente; Luís Maria
Portela Bernardo Rolo, casado, Quinta da Luz, lote 3, 2.º, Lisboa, e
António Manuel Formigal de Arriaga.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associa-
dos � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Li-
berdade, 245, 8.º, C, Lisboa; António da Trindade Nunes � revi-
sor oficial de contas � suplente.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 23761714

MAGUE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2919/930910; identificação de pessoa colectiva n.º 500073210;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 9/001012.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções:

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 22, pela apresentação 9/
001012 � Cessação de funções do administrador, Luís Manuel
Machado Rodrigues, por ter renunciado, em 30 de Junho de 2000.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14195909

MOBIL OIL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4616/950824; identificação de pessoa colectiva n.º 500194670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e inscrição n.º 38; números e
data das apresentações: 25 e 26/001012 e 27/001012.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções e inscrição de nomeação:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34, pelas apresentações 25 e 26/
001012 � Cessação de funções dos gerentes, John M. Banfield e José
Mário Barbosa Horta, por renúncia, respectivamente, em 26 de Setem-
bro de 2000 e 6 de Outubro de 2000, e de Bernard Marie-Gabriel
Rosset, Alberto Jorge Loureiro Jacob, John A. Otterbeck, Jukka Elo
e Patrick J. Martin, por destituição, em 9 de Outubro de 2000.

Inscrição n.º 38, pela apresentação 27/001012 � Nomeação do
conselho de gerência, por deliberação de 9 de Outubro de 2000: pre-
sidente � António Manuel Patrício Comprido, casado, Avenida de
Maria Helena Vieira da Silva, 21, 6.º, direito, Lisboa; vogais: Paulo
Jorge Liberato de Oliveira, casado, Urbanização de Santo André,
torre 23, 7.º, C, Santo António dos Cavaleiros, e Maria Joana de
Oliveira Monteiro Ferreira Malaquias, casada, Rua de D. Constan-
tino de Bragança, 13, Lisboa.

Está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14194015

LOURES

C. F. M. � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7972;
identificação de pessoa colectiva n.º 502421401.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877313

ANTÓNIO J. P. SILVA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 219.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 10582487

CONSTRUÇÕES DOMINGUES & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 037;
identificação de pessoa colectiva n.º 502058064.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13899554

TIPOGRAFIA CAPITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2940;
identificação de pessoa colectiva n.º 500767742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13878743

METALÚRGICA MALP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4005;
identificação de pessoa colectiva n.º 501226974.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000.� A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 08837015

SANTOS & GADANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2075;
identificação de pessoa colectiva n.º 500406804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 10835750

BIOMÉDICA � SOCIEDADE DE PRODUTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5933;
identificação de pessoa colectiva n.º 501745459.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13870785

A TASCA DOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502122890.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13878727

FAJOFAZ � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
CAMIÕES E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8020;
identificação de pessoa colectiva n.º 502435429.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10582533

O BECO MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8042;
identificação de pessoa colectiva n.º 971237085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 07566255

J. F. MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3123;
identificação de pessoa colectiva n.º 500820759.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 09224351

VALDEMAR & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6498;
identificação de pessoa colectiva n.º 501932534.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000.� A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 10582681

LUCA PORTELA & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7335.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000.� A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877550

PB & N � PUBLICIDADE E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8871;
identificação de pessoa colectiva n.º 971717087.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

29 de Setembro de 2000.� A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 12506702

LOUREIRO & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9019;
identificação de pessoa colectiva n.º 502661054.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13877429

CASA GRAÇA COMÉRCIO DE MALAS,
ARTIGOS DE VIAGEM E INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958928.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835920

AUTOMÓVEIS CARLOS MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 974556017.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835717

CORREIA & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1239.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835601

TEIXEIRA BATISTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 503;
identificação de pessoa colectiva n.º 500848912.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835660

CINE PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3616;
identificação de pessoa colectiva n.º 501126988.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835822

AUTO ALVA � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6979;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831839.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13895427

CHARCUTARIA E MERCEARIA FALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2519;
identificação de pessoa colectiva n.º 500636923; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 10 e 11/001006.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Agostinho Sotero Vieira Machado.
Causa: Renúncia.
Data: 18 de Maio de 2000.

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 2000, exarada de
fls. 55 a 56, do livro n.º 217-J, do 26.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 503 615$, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 7500 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas a saber: uma quota, de
3750 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Vieira Mondego
Machado, e uma quota, de 3750 euros, pertencente ao sócio José
Manuel dos Anjos Machado.

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

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899902

LUMIGÁS � DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 959;
identificação de pessoa colectiva n.º 500170703; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/001010.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Alteração de sede.
Sede: Estrada Nacional n.º 10, Instalações BP Portuguesa, fregue-

sia de Santa Iria de Azóia.
Data da deliberação: 14 de Julho de 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13704923

TRANSPORTES VIRIATO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 542;
identificação de pessoa colectiva n.º 500727821; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/001003.

Certifico que por escritura de 7 de Setembro de 2000, exarada de
fls. 85 a 86, do livro n.º 502-G, do 1.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi alterado o artigo 5.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o sócio Joel Rosa Peixoto.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado

em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consis-

tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899805

NIVELFARMA � COMPANHIA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 503646083; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/001003.

Certifico que, por escritura de 18 de Julho de 2000, exarada de
fls. 143 a 144 v.º, do livro n.º 658-A, do Cartório Notarial de Lou-
res, foram alterados os artigos 2.º (corpo), 3.º e 5.º do contrato so-
cial, que passam a ter a seguinte redacção:

2.º

A sede da sociedade passa a ser na Rua de Fernão Mendes Pinto,
lote 72, loja A, Urbanização do Infantado, freguesia e concelho de
Loures.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000$ e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor de
225 000$, pertencentes uma a cada sócio.

5.º

A gerência social dispensada de caução, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a am-
bos os sócios, Madalena Maria Braga Calado de Sousa Guedes, já
nomeada gerente, e Marco Paulo Marques Frias, agora nomeado
gerente.

§ único. Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas dos dois gerentes, em conjunto.

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877640

TROVÃO & QUENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5608;
identificação de pessoa colectiva n.º 500290652; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 7/001004.

Certifico que, por escritura de 18 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 27 a 27 v.º do livro n.º 445-L, do 5.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi alterado o artigo 2.º do contrato social, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio de venda de veículos automóveis,
acessórios, combustíveis, óleos e lubrificantes e reparação de auto-
móveis com oficinas e estação de serviço, importação, exportação,
representações e comércio de vestuário, lingerie, calçado, malas,
carteiras, cintos, puericultura, perfumes, adereços, bijouteria,
artigos de desporto, artigos de decoração, artigos de papelaria e ta-
bacaria, livraria.

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

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899635



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 262 � 13 de Novembro de 200024 038-(76)

TRANSPEGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 503314056; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/001004.

Certifico que, por escritura de 14 de Julho de 2000, exarada de
fls. 41 a 43 v.º do livro n.º 1164-C, do 14.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi aumentado o capital de 2 000 000$ para 10 024 100$,
tendo sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato social, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSPEGO � Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Augusto Gil, lote 469, garagem, Bairro
dos Troviscais, freguesia de São João da Talha, concelho de Lisboa,
podendo a mesma, por deliberação da gerência, ser mudada dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 25 000 euros, cada,
pertencendo uma a cada uma das sócias Maria da Glória Rebelo
Morais e Elisabete Rebelo de Morais.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do não sócio José Car-
los Coelho Fonseca, casado e residente na Rua de Augusto Gil,
lote 469, Bairro dos Troviscais, São João da Talha, Loures, que fica,
desde já, nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura do referido gerente.

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

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899813

MODALOURES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 504048660; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. 4 e 5/001006.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerentes: Sérgio Manuel de Jesus da Silva e Ana Luísa Ribeiro

Leal.
Causa: Renúncia.
Data: 27 de Setembro de 2000.
e
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: O sócio Vítor Manuel Batista Fernandes.
Data da deliberação: 27 de Setembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899872

CARLOS E FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4910;
identificação de pessoa colectiva n.º 501464883.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
09224319

PARDAL & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502435488.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13878883

TRANSPORTES DE CARGA GALEGUITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5786;
identificação de pessoa colectiva n.º 501705732.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877666

ESOTÉRICO � CONSULTORES DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 5585 C-15; identificação de pessoa colectiva n.º 501655514.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
07566247

M. DIAS DE CARVALHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 504026836.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13878590

RAQUEL & OLIVEIRA � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 223;
identificação de pessoa colectiva n.º 503748528.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13878972

LISMECA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5669;
identificação de pessoa colectiva n.º 501675680.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877780

SOPALMEIRA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6689;
identificação de pessoa colectiva n.º 501996265.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13878700

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AURÉLIOS & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 051;
identificação de pessoa colectiva n.º 504275224.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877798

M-2 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7385;
identificação de pessoa colectiva n.º 502215275.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13898477

ZEGLO � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 503162655.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13871200

HENRIQUE & RAÚL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 953;
identificação de pessoa colectiva n.º 505116030; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/001006.

Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 38 a 38 v.º do livro n.º 291-F, do Cartório Notarial de Ma-
fra, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Raul Manuel Car-
doso Ferreira Alexandre e Henrique José Alves Martins Franco, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Henrique & Raúl �
Construções, L.da, terá a sua sede na Rua da Paz, em Lousa, fregue-
sia do concelho de Loures, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e ainda a compra
e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas
iguais, no valor nominal de 2500 euros (501 205$) cada, pertencentes
uma a cada sócio, Henrique José Alves Martins Franco e Raul
Manuel Cardoso Ferreira Alexandre.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes,

obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos, com a assi-
natura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos ou a sua divisão ficam de-
pendentes do prévio consentimento da sociedade, à qual é reserva-
do o direito de preferência.

2 � Exercendo a sociedade o seu direito de preferência, o preço
a praticar é igual ao valor que para a quota resultar do último ba-
lanço.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 25 000 euros, nos termos e condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir por ter-
ceiros a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida, vendida
ou adjudicada judicialmente ou administrativamente ou de qualquer
outra forma sujeita a procedimento judicial;

c) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fa-
zer representar, nas assembleias gerais, por mais de dois anos con-
secutivos.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899864

MODYPANOS � COMÉRCIO DE PANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 505120089; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/001006.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 30 a 31 do livro n.º 507-G, do 1.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Lídia Cristina
Freire dos Santos Brás Ramos e Sónia Marina Pereira Claro Este-
ves, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MODYPANOS � Comércio de
Panos, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Alexandre Herculano,
Centro Comercial Cidade Nova, loja 27, Santo António dos Cavalei-
ros, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação 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 o comércio a retalho de artigos de
vestuário para bebés, crianças e adultos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada uma das sócias, Lídia Cristina Freire
dos Santos Brás Ramos e Sónia Marina Pereira Claro Esteves.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montante
de 10 000 000$.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia
geral.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � A gerência não terá remuneração se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Lídia Cristina
Freire dos Santos Brás Ramos e Sónia Marina Pereira Claro Esteves.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes 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) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de

bens, se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser, imperativamente, de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g), a amortização será efec-
tuada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço
especial organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas e)
e f), a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da
quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899910

CARLOS ALBERTO SERRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 504981021 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas,
sendo a sua firma constituída pela denominação de Carlos Alberto
Serra, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama,
21, 9.º, direito, freguesia do Infantado, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode-
rá ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, podendo criar sucursais, agências e filiais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou es-
trangeiro onde a sua gerência delibere.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a actividade de comerciali-
zação de sémen e embriões congelados de bovinos, comercialização
de bovinos vivos e consultadoria genética.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto da Silva Rodrigues
Serra.

ARTIGO 4.º

A sua modificação em sociedade por quotas plural poderá ser feita
através de divisão e cessão da quota ou de aumento de capital so-
cial por entrada de novos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, fica a cargo de um gerente que pode
ser escolhido de entre estranhos à sociedade e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � O gerente poderá nomear mandatário ou procurador para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, conferindo-lhe
os poderes necessários através de procuração.

3 � No exercício da sua competência, a gerência pode, sem de-
pendência da deliberação do sócio, adquirir, alienar e onerar bens
imóveis, bem como proceder à alienação, oneração e locação de
estabelecimento.

4 � A gerência pode, igualmente, sem dependência de delibera-
ção do sócio, adquirir, alienar e onerar participações em outras so-
ciedades, seja qual for o objecto social destas, podendo também
associar-se por qualquer forma e com quaisquer outras pessoas ju-
rídicas para, nomeadamente, constituir ou participar em agrupamen-
tos complementares de empresas, consórcio ou associar-se em par-
ticipação, gerindo a respectiva carteira de títulos.

5 � Ficam, desde já, autorizados os negócios jurídicos a celebrar
entre o sócio único e a sociedade com o objectivo de prosseguir o
seu objecto social.

6 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do único sócio
que, desde já, fica nomeado gerente com dispensa de caução ou,
ainda, por um gerente a nomear em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, o sócio gerente autorizado a efectuar o levantamento do
capital social para fazer face às despesas de constituição e aquisi-
ção de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13899686

AUTO ANTÓNIO RIBEIRO � TÁXI,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 944;
identificação de pessoa colectiva n.º 505042592 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001002.

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2000, exarada a
fls. 13 do livro n.º 8-A, do 28.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto António Ribeiro � Táxi, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, lote 226,
Bairro da Fraternidade, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede social, se assim
for deliberado pelo sócio.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: indústria de automóveis de
aluguer ligeiro de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e é constituído por uma
única quota, do mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio,
António Costa Ribeiro.

2 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será designada
por decisão do único sócio.
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2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pelo único sócio, podendo a remuneração consistir numa
participação nos lucros da sociedade.

3 � É desde já designado gerente ao sócio António Costa Ribeiro.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Fica autorizado o gerente a proceder ao levantamento da impor-
tância depositada no Banco Espírito Santo, S. A., para custear des-
pesas de constituição e início de laboração.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13899678

NEARTEL � SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 503653764; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/001002.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2000, exarada de
fls. 38 a 39 v.º do livro n.º 308-B, do 1.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira, foi aumentado o capital social de 600 000$ para
6 000 000$, e alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma NEARTEL � Soluções
em Telecomunicações, L.da, e passa a ter a sua sede na Praceta dos
Fojos, lote 1, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia de Bobadela, con-
celho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas, iguais,
de 300 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Armando Me-
deiros Amaral e Fernando José Neves, e duas, iguais, de 2 700 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre Franco de
Sousa Sanches Serra e Luís Miguel de Barros Carvalho.

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde já nomeados ge-
rentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo uma delas sempre
a de um dos novos gerentes ora nomeados e admitidos na sociedade.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13882104

LUCAS PEREIRA & SENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8723;
identificação de pessoa colectiva n.º 502585609; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 5 e 6/001002.

Certifico que, por escritura de 2 de Julho de 1999, exarada de
fls. 28 a 30 v.º do livro n.º 621-A, do Cartório Notarial de Loures,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação de funções de gerente.

Gerentes: Maria Guilhermina Cipriano Lucas Pereira e Mário Daniel
Lucas Pereira.

Causa: Renúncia.
Data: 2 de Julho de 1999.
2 � Alterado o capital social de 400 000$ para 1 010 000$, e

alterados os artigos 1.º (corpo), 3.º e 4.º (corpo), que passam a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Lucas Pereira & Sena, L.da,
passa a ter a sua sede na Travessa de Luís Pereira da Mota, 18-A,
na localidade, freguesia e concelho de Loures, e conta o seu início
desde 20 de Março de 1991, data da sua constituição.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 010 000$ e
encontra-se dividido em duas quotas iguais, de 505 000$, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a ambos os sócios, sendo agora nomeados gerentes e para que a
sociedade fique obrigada em todos os seus actos e contratos são
sempre necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877593

C. V. S. � COMÉRCIO DE VINHOS, CERVEJA E SANGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 966;
identificação de pessoa colectiva n.º 504482246; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 6/001009.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerentes: João António da Silva Gama e António Francisco Fer-

reira Machado.
Causa: Renúncia.
Data: 22 de Setembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877232

PRECISOMATIC � METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 832;
identificação de pessoa colectiva n.º 504421883; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/000808.

Certifico que, por escritura de 28 de Junho de 2000, exarada de
fls. 52 a 57, do livro n.º 488-G, do 1.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de 5000 euros para 356 000 euros, tendo
sido alterado o contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Forma, denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

Forma e denominação social

A sociedade reveste a forma de sociedade anónima, com a deno-
minação de PRECISOMATIC � Metalomecânica, S. A., e rege-se
pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação

1 � A sede social é na Rua da Corredoura, 13-A, em Frielas,
freguesia de Frielas, concelho de Loures, podendo ser deslocada para
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outro local, nos termos da lei, por simples deliberação do conselho
de administração.

2 � Compete ao conselho de administração estabelecer ou encer-
rar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto a fabricação, comercialização,
importação, distribuição e exportação de componentes e equipamen-
tos para todo o tipo de indústria, inovações tecnológicas e comer-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital social e outros meios de financiamento

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, subscrito e integralmente realizado, é de
356 000 euros, dividido em 71 200 acções.

ARTIGO 5.º

Obrigações e prestações acessórias

1 � A sociedade poderá exigir dos accionistas titulares de acções
representativas de mais de 10% do capital a efectivação de presta-
ções destinadas a garantir os meios de investimento em projectos de
importância estratégica para a sociedade.

2 � As prestações acessórias terão a natureza de pagamentos em
numerário, nos termos, prazos e condições que forem deliberados em
assembleia geral, podendo ou não vencer juros, conforme for deli-
berado e são reembolsáveis no prazo e condições fixados na mesma
deliberação.

3 � A deliberação que determinar a obrigação de prestações aces-
sórias deverá ser sempre tomada pela maioria estatutariamente pre-
vista para a aprovação das alterações aos presentes estatutos.

4 � Os montantes das prestações acessórias que cabem a cada
accionista obrigado a prestá-las serão proporcionais à percentagem
do capital social de que sejam titulares.

ARTIGO 6.º

Elevação do capital social

1 � O conselho de administração, com aprovação do fiscal único,
pode elevar o capital social até 600 000 euros, de uma só vez ou
parceladamente, por entradas em dinheiro, na época, condições e
modalidades que considerar mais conformes ao interesse social.

2 � Para além do limite fixado no número anterior, os aumentos
de capital social que se tornarem necessários à equilibrada expan-
são das actividades da sociedade serão deliberados em assembleia
geral.

3 � Quando os aumentos de capital forem realizados por entra-
das, em dinheiro, os accionistas terão direito de preferência na subs-
crição das novas acções, nos termos da lei.

4 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representada por acções nominativas e ao
portador do valor nominal de cinco euros cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de uma, 10, 100,
500 e 1000 acções, podendo os accionistas exigir a sua divisão ou
concentração.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � A sociedade reserva-se o direito de, sem o consentimento dos
seus titulares, amortizar as acções que se encontrarem nas seguintes
condições:

Que sejam objecto de penhora, penhor, arresto ou apreensão ju-
dicial;

b) Em caso de interposição de processo de dissolução, de proces-
so especial de recuperação de empresa ou de processo especial de
falência de qualquer um dos accionistas ser pessoas colectivas, desde

que verificados os requisitos constantes do artigo 8.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação de Empresas e Falência, e ain-
da em caso de fusão com sociedades não accionistas, em relação às
acções detidas por estes accionistas;

c) Em caso de insolvência de qualquer um dos accionistas pes-
soas singulares, em relação às acções por ele detidas;

d) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer um dos ac-
cionistas pessoas singulares se o representante legal do interdito não
for ele próprio accionista da sociedade, em relação às acções deti-
das pelo interdito ou inabilitado.

2 � As acções serão amortizadas pelo valor resultante do último
balanço aprovado, ou de balanço especial aprovado para o efeito, ou
de avaliação especialmente realizada para o efeito, consoante seja
deliberado em assembleia geral, podendo ser deliberada a amortiza-
ção no prazo máximo de um ano a contar da ocorrência do acto.

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações e outros títulos negociáveis

Em ordem a desenvolver, dentro de sólidos e diversificados pa-
drões financeiros, a sua actividade, a sociedade poderá emitir obri-
gações e quaisquer outros títulos negociáveis, em qualquer das mo-
dalidades legalmente admitidas.

ARTIGO 10.º

Aquisição de acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, nos ter-
mos dos limites estabelecidos na lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

ARTIGO 12.º

Competência da assembleia geral

Para além do estabelecido na lei e em outras disposições dos pre-
sentes estatutos, compete, em especial, à assembleia geral:

a) Eleger os membros da respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração, bem como

o seu presidente;
c) Eleger os membros do conselho fiscal designando o respectivo

presidente, e deliberar quanto à conveniência de a actividade deste
conselho ser substituída pelos serviços de uma sociedade revisora de
contas.

ARTIGO 13.º

Constituição da assembleia geral

1 � Só podem participar na assembleia geral os accionistas que
sejam titulares de, pelo menos, 50 acções e que provem essa titula-
ridade até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a reunião
mediante o averbamento em seu nome no livro de registo da socie-
dade, salvo as mesmas se encontrarem depositadas, caso em que fará
prova através de documento emitido pela respectiva instituição ban-
cária.

2 � Para os efeitos do número anterior, as acções deverão
manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista, pelo
menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � Para poderem exercer o direito de voto os accionistas com
menos de 50 acções deverão agrupar-se de forma a completar o
mínimo exigido e far-se-ão representar por um só deles.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e
os obrigacionistas da sociedade não participam na assembleia geral,
salvo, nos termos da lei, através dos respectivos representantes co-
muns, que não terão voto.

5 � É ao usufrutuário das acções que compete a participação e
votação nas assembleias gerais, salvo quando se trata de delibera-
ções que importam alteração dos estatutos ou dissolução da socie-
dade, casos em que tais direitos pertencem ao proprietário da raiz e
ao usufrutuário, conjuntamente.

6 � Quando as acções sejam dadas em penhor, é unicamente ao
accionista que cabem os direitos de participar e votar nas assembleias
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gerais, sendo ineficazes e inoponíveis à sociedade quaisquer cláusulas
em contrário constantes do contrato de penhor.

7 � Devem participar na assembleia os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal, mas sem direito de voto, quando
não forem accionistas.

ARTIGO 14.º

Representação

1 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia geral por pessoas para o efeito nomeada pelo
respectivo conselho de administração ou direcção.

2 � Os accionistas que sejam pessoas singulares, se não partici-
parem directamente na assembleia, podem fazer-se representar nela
pelo seu cônjuge, por um ascendente ou descendente, por um mem-
bro do conselho de administração da sociedade ou por outro accio-
nista.

3 � No caso de compropriedades de acções, só um dos compro-
prietários, com poderes de representação de todos os outros, poderá
participar nas reuniões da assembleia geral.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, mediante
carta assinada pelo representando ou representados e recebida na
sociedade até ao penúltimo dia anterior ao fixado para a reunião.

ARTIGO 15.º

Direito de voto

1 � A cada 50 acções corresponde um voto.
2 � Os arredondamentos dos votos que cabem aos accionistas são

realizados por defeito.

ARTIGO 16.º

Reuniões

1 � A assembleia anual reúne ordinariamente até 31 de Março de
cada ano e extraordinariamente sempre que o entenda conveniente um
órgão social ou a requerimento de um ou mais accionistas que possuam
o número de acções suficientes para tal efeito, nos termos da lei.

2 � Em reunião ordinária a assembleia geral delibera sobre o
relatório de gestão e as contas do exercício findo e a proposta de
aplicação dos lucros líquidos apurados, apreciará genericamente a
administração e a fiscalização da sociedade e eleger, quando for caso
disso, os membros da sua mesa e dos órgãos sociais, podendo ain-
da ocupar-se de quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade,
desde que expressamente indicados na respectiva convocatória.

3 � Em reunião extraordinária a assembleia geral tratará dos as-
suntos para que que tenha sido convocada e que deverão ser indi-
cados com precisão na convocatória.

ARTIGO 17.º

Quórum

1 � Tanto em reunião ordinária como extraordinária a assembleia
geral só poderá deliberar em primeira convocação desde que este-
jam presentes ou representados accionistas que, no seu conjunto,
sejam detentores de, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e
o montante de capital de que sejam titulares.

3 � Na convocatória de uma assembleia pode, desde logo, ser
fixada uma segunda data de reunião para o caso de a assembleia não
poder, por falta de quórum, reunir-se na primeira data marcada,
contando que entre as duas medeiem mais de 15 (quinze) dias. Ao
funcionamento da assembleia que reúna na segunda data fixada
aplicam-se os princípios do número anterior deste artigo.

4 � No caso de não se utilizar a faculdade estabelecida no nú-
mero precedente e de a assembleia geral não poder funcionar em
primeira convocação por insuficiente representação de capital social,
será convocada imediatamente nova reunião para se efectuar dentro
de 30 (trinta) dias, mas não antes de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 18.º

Conselho de administração

1 � A condução dos negócios sociais será exercida por um con-
selho de administração composto por três ou cinco membros eleitos

em assembleia geral por um período de quatro anos e reelegíveis uma
ou mais vezes.

2 � Os administradores podem não ser accionistas, mas devem
ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena.

3 � Se uma pessoa colectiva for eleita administrador deve nomear
uma pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio, mas a
pessoa colectiva responde solidariamente com a pessoa designada,
pelos actos desta.

4 � No acto da eleição do conselho de administração, a assem-
bleia geral pode eleger também um administrador suplente.

ARTIGO 19.º

Competência

Ao conselho de administração compete, em especial, sem prejuízo
das atribuições que por lei são genericamente atribuídas e das de-
mais que resultam de outras disposições dos presentes estatutos:

a) Planear as actividades da sociedade, tendo em conta a situa-
ção dos mercados, o volume de recursos disponíveis ou mobilizáveis
e os patamares mínimos de rentabilidade anual estabelecidos:

b) Gerir as actividades da sociedade, praticando todos os actos e
operações inseríveis no seu objecto social;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;

d) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis,
e deliberar participar em sociedades com objecto idêntico ou dife-
rente do seu e, bem assim, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas;

e) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade nos termos que
considere mais convenientes para os interesses destas;

f) Conceder financiamentos e prestar garantias reais ou pessoais
a favor de empresas participadas ou associadas, ou nas quais a so-
ciedade tenha interesses que justifiquem esses financiamentos ou
garantias;

g) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições de trabalho e de remuneração, e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar;

h) Constituir mandatários para o exercício de actos determinados;
i) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as

deliberações da assembleia geral;
j) Aperfeiçoar a organização e os métodos de trabalho da socie-

dade e elaborar regularmente as instruções que julgar convenientes;
l) Representar a sociedade e juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em árbitros,
assinar termos de responsabilidade, e, em geral, resolver acerca de
todos os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos
sociais.

ARTIGO 20.º

Vinculação da sociedade

1 � Para obrigar a sociedade serão necessárias as seguintes assi-
naturas:

a) Intervenção conjunta de quaisquer de dois dos seus adminis-
tradores ou com a assinatura única do presidente do conselho de
administração;

b) Pela intervenção de mandatários, em conformidade com os
poderes constantes dos respectivos mandatos.

2 � É inteiramente vedado ao administrador, fazer, em nome da
sociedade, quaisquer operações alheias ao seu objecto social.

3 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior importam para o administrador, a revogação imediata do seu
mandato, perdendo a favor da sociedade a caução prestada e
constituindo-se ainda na obrigação de a indemnizar pelos prejuízos
que esta venha a sofrer em consequência de tais actos.

ARTIGO 21.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá, sempre que convoca-
do pelo seu presidente ou por, no mínimo, dois outros administra-
dores.

2 � O conselho de administração não poderá deliberar sem que
esteja presente ou representar a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro,
em qualquer reunião, mediante simples cara dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
de uma vez.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos ad-
ministradores presentes ou representados, sendo também admissível
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o voto por correspondência no caso de impedimento temporário de
algum administrador.

5 � O voto por correspondência só poderá, contudo, ser consi-
derado, se do respectivo texto constar com clareza o seu sentido e
conteúdo e a respectiva fundamentação, ainda que sucinta.

6 � Em caso de empate nas votações o presidente terá voto de
qualidade.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição do conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal
composto por um fiscal único e um suplente, eleitos em assembleia
geral pelo período de quatro anos, sendo reelegíveis uma e mais
vezes.

2 � Os membros do conselho fiscal podem não ser accionistas,
mas devem ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena,
excepto se for sociedade de advogados ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

3 � O membro efectivo do conselho fiscal, bem como o mem-
bro suplente, têm de ser revisores oficiais de contas ou sociedades
de revisores de contas.

ARTIGO 23.º

Reuniões e deliberações do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reúne, ordinariamente, uma vez por trimes-
tre, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente,
pela maioria dos seus membros ou pelo conselho de administração.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos, deven-
do os membros que delas discordarem exararem em acta os moti-
vos da discordância.

3 � Em caso de empate nas votações o presidente do conselho
fiscal tem voto de qualidade.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

Acta das reuniões

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas
devidamente assinadas por todos os membros presentes, das quais
constarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discor-
dantes.

2 � As actas da assembleia geral são assinadas pelo presidente e
pelo secretário.

ARTIGO 25.º

Prestação anual de contas

O ano social coincide com o civil e as contas de cada exercício,
encerradas com referência a 31 de Dezembro, devem ser submetidas à
assembleia geral, com o relatório do conselho de administração e o
parecer do conselho fiscal, até 31 de Março do exercício subsequente.

ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos de cada exercício, depois de retiradas as
importâncias legalmente exigidas para a constituição ou reintegra-
ção da reserva legal, serão aplicados na constituição de reservas
complementares necessárias à consolidação e expansão dos negócios
sociais, na atribuição de dividendos aos accionistas ou numa e nou-
tra coisa, consoante a assembleia geral em cada ano deliberar por
maioria simples de votos.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral resolverá sobre a conveniência e oportunidade de serem cons-
tituídas, reforçadas ou reduzidas reservas destinadas à estabilização
de dividendos.

ARTIGO 27.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de 75% (setenta e cinco por cento) do capital realizado.

2 � Se a deliberação a que se refere o número anterior não vier a
ser tomada por falta de quórum, a assembleia poderá, em segunda
convocação, reunir com qualquer número de accionistas, mas a de-
liberação de dissolução será válida se for aprovada por, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) dos votos emitidos.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
feita extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária constituída
pelos membros em exercício do conselho de administração.

ARTIGO 28.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergente ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca de Loures, com expressa renún-
cia a qualquer outro.

ARTIGO 29.º

Órgãos sociais

Para o quadriénio de 2000 a 2003, os órgãos sociais são assim
constituídos:

Conselho de administração: presidente � José António Teomóteo
Chitas; administrador � Pedro Miguel Duarte Chitas; administrado-
ra � Maria Celeste Gonçalves Duarte Chita.

Mesa da assembleia geral: presidente � Cristina Maria Quintas
Silva Roque de Oliveira, casada, residente na Avenida de João XXI,
47, 1.º, direito, Lisboa; secretário � Carlos José Tiago Tinoco Fra-
ga, casado, residente na Alameda de António Sérgio, 10, 3.º, direito,
Linda-a-Velha, Oeiras.

Conselho fiscal: fiscal único � Floriano Manuel Moleiro Tocha,
inscrito na lista do Revisor Oficial de Contas sob o n.º 929, com
domicílio em Vila Expo, Via de Moscavide, lote 4.34.01.B, 2.º, A,
1990-160 Lisboa. Suplente � Paulo Dinis Delgado Chaves, inscri-
to na lista do Revisor Oficial de Contas sob o n.º 1085, com domi-
cílio na Rua de Damião de Góis, 5, 9.º, esquerdo, 2700-222 Ama-
dora.

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

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13898469

ISABELGRÁFICA � INDÚSTRIA ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8732;
identificação de pessoa colectiva n.º 502586451.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13877895

BRAZÃO DO MARQUES � BAR, CERVEJARIA
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 972;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13877860

IMOTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 796;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168858.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13870840

AUTO TÁXIS MAURÍCIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 945;
identificação de pessoa colectiva n.º 505124785 (provisório); ins-
crição n.º 16 945; número e data da apresentação: 7/001002.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 113 do livro n.º 190, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Mau-
rício Dias da Fonseca e Maria Fernanda Ferreira Fonseca, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Maurício &
Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
8, rés-do-chão, na freguesia da Portela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Maurício Dias da
Fonseca.

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.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13876422

CLÍNICA DENTÁRIA PINHODENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 955;
identificação de pessoa colectiva n.º 505020386 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/001006.

Certifico que, por escritura de 22 de Agosto de 2000, exarada de
fls. 72 a 74 do livro n.º 185, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
entre Vítor Manuel dos Santos Dominguez, Horácio Manuel Isidoro
Monteiro e Gonçalo Nuno Fernandes de Loureiro Lopes, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Pinhodental, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada do Barro, 64, freguesia
e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de clínica dentária
e fabrico de próteses dentárias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas de igual valor
nominal de 1670 euros, cada, tituladas uma por cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � 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 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

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, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou  terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11403691

MEDIBOCA � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 951;
identificação de pessoa colectiva n.º 505095270; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/001004.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 262 � 13 de Novembro de 200024 038-(84)

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro de 2000, exarada de
fls. 142 a 143 v.º do livro n.º 4, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, entre Bruno Miguel dos Santos Seabra, Ana Isabel Pais de
Moura Gonçalves e Maria Fernanda da Conceição Pais de Moura
Gonçalves, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIBOCA � Clínica Médi-
ca e Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Património, 6, 8.º,
D, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos e dentários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas do va-
lor nominal de 2450 euros cada, pertencente uma a cada um dos
sócios Bruno Miguel dos Santos Seabra e Ana Isabel Pais de Moura
Gonçalves, e uma outra do valor nominal de 100 euros, pertencente
à sócia Maria Fernanda da Conceição Pais de Moura Gonçalves.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Bruno Miguel
dos Santos Seabra e Ana Isabel Pais de Moura Gonçalves.

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.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 11403667

JOÃO QUEIROZ � ACTIVIDADES DESPORTIVAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 938;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000928.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo de contrato
da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Queiroz � Actividades
Desportivas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Trigueiros Martel, 17,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção, divulgação e realização
de actividades desportivas.

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 13881370

AUTO TÁXIS MANUEL MATOS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 936;
identificação de pessoa colectiva n.º 505063964 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/000927.

Certifico que por escritura de 25 de Agosto de 2000, exarada a
fls. 49 do Livro n.º 185 do Cartório Notarial de Centro de Formali-
dades de Empresas que foram efectuados os seguintes actos de re-
gisto:

Constituída a sociedade em epígrafe entre Manuel Matos Ribeiro
e Maria do Céu Pinheiro Ribeiro que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Manuel Matos
Ribeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta D. Alfredo Anjos,
Torre 8, 4.º-B, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, conce-
lho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 1 000 000$ cada, tituladas uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13876392

SANTA VITÓRIA E BENFICA TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 935;
identificação de pessoa colectiva n.º 505060558 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/000927.
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Certifico que por escritura de 8 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 130 do Livro n.º 187 do Cartório Notarial de Centro de Forma-
lidades de Empresas que foram efectuados os seguintes actos de
registo:

Constituída a sociedade em epígrafe entre António Fernandes
Batista Custódio e Maria Augusta Aldeia Marcelino que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santa Vitória e Benfica Táxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dionísia Marques da
Silva, Vivenda Vítor Manuel e Pedro, Lote 186, no Catujal, freguesia
de Unhos, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Fernandes
Batista Custódio.

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 original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13876414

SOFERICHARD � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 942;
identificação de pessoa colectiva n.º 505090104 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20000929.

Certifico que por escritura de 28 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 13 do Livro n.º 191 do Cartório Notarial de Centro de Formalida-
des de Empresas que foram efectuados os seguintes actos de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe entre Domingos Manuel da
Silva Santos e Maria Manuela dos Santos Rato, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Soferichard � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Júlio Verne, Lote 38-A,
Portela da Azóia, freguesia de Santa Iria da Azóia, concelho de
Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda de
terrenos, propriedades urbanas e rústicas. Construção de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais

no valor nominal de 50 000 euros cada, tituladas 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13876430

SERVIPSI � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 941;
identificação de pessoa colectiva n.º 505153246 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20000929.

Certifico que por escritura de 28 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 23 do Livro n.º 191 do Cartório Notarial de Centro de Formalida-
des de Empresas que foram efectuados os seguintes actos de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Servipsi � Serviços de Psico-
logia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Estado da Índia, 4, 5.º-D,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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 prestação de serviços de psicologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia.

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 nomeada gerente a sócia.

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.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13876406
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E. V. I. C. � EMPRESA DE VALORIZAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 958;
identificação de pessoa colectiva n.º 505054302 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001010.

Certifico que por escritura de 6 de Julho de 2000, exarada a
fls. 28 a 30 verso, do Livro n.º 179 do Cartório Notarial de Centro
de Formalidades de Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre Luís António Monteiro Rodrigues, Pedro Filipe
Capêlo Contreiras Pinto e Paulo Jorge Tavares da Silva Lamarão,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma E. V. I. C. � Empresa de Va-
lorização e Investigação Científica, L.da, tem sede no 2.º direito no
prédio sito na Rua Amélia Rey Colaço, 14, na Urbanização da Por-
tela de Sacavém, freguesia de Cristo Rei da Portela, concelho de
Loures.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar filiais, agências,
sucursais e outras formas de representação, no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a investigação e desenvolvimento de
base técnico-científica, com fins comerciais e/ou industriais, de ac-
tividades no circuito dos medicamentos e de outros produtos de uso
humano, designadamente, o controle de qualidade, o desenvol-
vimento experimental, tecnológico e metodológico de formulações
farmacêuticas ou outras, sua preparação, identificação, controlo de
conservação e distribuição, e a prestação de serviços de consultado-
ria e de formação técnica, científica e experimental nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, da seguinte forma:

Luís António Monteiro Rodrigues, uma quota no valor nominal
de 4250 euros;

Pedro Filipe Capêlo Contreiras Pinto, uma quota no valor nomi-
nal de 500 euros;

Paulo Jorge Tavares da Silva Lamarão, uma quota no valor no-
minal de 250 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Luís António
Monteiro Rodrigues, o qual poderá não ser remunerado, se tal for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura do
único gerente.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 5000 euros, po-
dendo também fazer os suprimentos que a sociedade careça nos ter-
mos e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida. Porém a cessão de quotas a estranhos fica dependente do
prévio consentimento da sociedade a quem fica reservado o direito
de preferência, deferido aos sócios se aquela dele não fizer uso.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, apreendida, vendida judicialmen-

te ou administrativamente, penhorada ou por qualquer forma sujei-
ta a procedimento judicial;

c) Falência e interdição do seu titular;
d) Por falecimento do sócio;
e) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular;

f) Quando o seu titular deixar de comparecer, ou de se fazer re-
presentar nas assembleias gerais, por mais de 3 anos consecutivos.

2 � A quota amortizada figurará no balanço, podendo, porém, por
deliberação posterior dos sócios, serem criadas uma ou mais quo-
tas, que perfaçam o valor nominal da quota amortizada, destinadas
a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo disposição legal imperativa a contrapartida da amorti-
zação no caso previsto na alínea f) do n.º 1 do presente artigo, será
o valor resultante de um factor de actualização que anualmente será
consignado em acta.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer outras
sociedades com objecto social igual, semelhante ou diferente do seu,
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 9.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899988

D. P. C. � IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 168;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444677.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13879928

SOARES � TORNEARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 635.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 10835725

JÚLIO LICÍNIO PEDRO QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7228.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 11278501

MANUEL LIMA GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6684,
173, C-17; identificação de pessoa colectiva n.º 501996346.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 13879979

PAPELARIA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 10 026.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 11278552

COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL A. F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 13876155

AUTO REUNIDOS DE LOURES
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5425.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13876120

AUTO MECÂNICA IDEAL DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 389.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13899023

NELSON CARDADOR & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8114.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13876074

NEOPAC � PRODUÇÃO, ASSISTÊNCIA
E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7220,
identificação de pessoa colectiva n.º 502165839.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13877224

COMERCIPÃO � SOCIEDADE COMERCIAL
PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 526;
identificação de pessoa colectiva n.º 503031976.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 14920689

PASTELARIA BOLO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6516.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 10835547

SÉRGIO C. FIDALGO & AMÍLCAR S. FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1372/
C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 500408912.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 10835571

PASTELARIA CENTRAL DA BOBADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1828;
identificação de pessoa colectiva n.º 500393664.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 10835849

AREEIROS SUPERMERCADO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 354 333/801023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501074198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 10835865

BISCATE � DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 504991060; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20000920.

Certifico que por escritura de contrato de sociedade exarada em
28 de Junho de 2000, nas fls. 55 do Livro n.º 245 I do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Rui
Leite Sousa, Paulo Jorge Teixeira Venceslau e Pedro Miguel Fer-
nandes Alves, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Biscate � Design Gráfico, L.da, vai
ter a sua sede na Quinta do Pinto, lote 23, 3.º direito, freguesia de
Frielas, concelho de Loures.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste em desenho gráfico.

3.º

A sociedade pode em qualquer momento, livremente subscrever ou
adquirir participações de qualquer espécie em sociedades com objecto
social idêntico ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 500 000$, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da sociedade,
a quem fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos res-
tantes sócios em segundo.

6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, pertence a
sócios ou não sócios a designar em assembleia geral, ficando desde
já, nomeados gerentes todos os sócios, com ou sem remuneração
conforme for deliberado, bastando a assinatura de dois gerentes para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13877119

F. R. F. � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8680;
identificação de pessoa colectiva n.º 502573562; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20000921.

Certifico que por escritura de 21 de Agosto de 2000, exarada de
fls. 81 a 81 verso do Livro n.º 499-G do 1.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução
Prazo para a liquidação: um ano, a contar de 21 de Agosto de 2000.
Liquidatário: Fernando Roque da Fonseca.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13876864

A. COSTA � TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8649;
identificação de pessoa colectiva n.º 500870829.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
13896121

MERACONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7410;
identificação de pessoa colectiva n.º 502225351.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998 e 1999.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
13898965

AUTO TÁXIS AZUIL & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 500565503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
13898949

SOCIEDADE CONSTRUTORA DO VALE DO TOJALINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 961;
identificação de pessoa colectiva n.º 505076667 (Provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20001010.

Certifico que por escritura de 20 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 82 a 84 do Livro n.º 254-F, do 10.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Mário Bento da
Silva Abade, José Aires Matos Pereira da Silva e Eduardo Domin-
gos Feijão Pina, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Construtora do Vale do
Tojalinho, L.da, com sede no lugar do Tojalinho, freguesia e conce-
lho de Loures.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação, no país ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imobiliários,
construção civil e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de 5100 euros, que após a taxa de conversão
corresponde a (1 022 458$ e 20 centavos), integralmente realizado
em dinheiro já entrado na caixa social, está dividido em três quotas
iguais de 1700 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Mário Bento da Silva Abade, José Aires Matos Pereira da Silva e
Eduardo Domingos Feijão Pina.

4.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes.
2 � Os gerentes são eleitos em assembleia geral, com ou sem

remuneração, ficando desde já nomeado gerente, o sócio Mário
Bento da Silva Abade.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura ou intervenção de
um gerente, se este for único, ou de dois gerentes, se a gerência for
plural.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro li-

gar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13898256

POOLÍSSIMA � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 960;
identificação de pessoa colectiva n.º 505037254 (Provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20001010.
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Certifico que por escritura de 7 de Julho de 2000, exarada de fls. 13 a
14 do Livro n.º 225-M, do 21.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Miguel Alexandre Nifra
Sancho e Sandra Cristina da Silva Afonso, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Poolíssima � Publicações, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua Pedro Álvares Cabral, Lote 47-B, 2.º direito,
freguesia e concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto
do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de edição
de livros, jornais, revistas e outras publicações periódicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 600 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelos dois sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º. Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, sal-
vo se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º. Para a sociedade se considerar validamente vinculada é
necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 3.º. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, avales, abonações ou outras semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja dada em
penhor, arrestada, ou ainda, no caso de falência ou insolvência do
seu titular.

ARTIGO 6.º

As amortizações previstas no artigo anterior, serão feitas pelo valor
que resultar do último balanço aprovado, sem qualquer correcção dos
seus elementos activos ou passivos.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, de-
pendendo, em relação a terceiros, do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13898248

MEDICIDADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 974898678 (Provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20001004.

Certifico que por escritura de 29 de Dezembro de 1998, exarada
de fls. 147 a 148 verso, do Livro n.º 261-H, do 18.º Cartório Nota-
rial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Dia-
mantino José da Silva Ferreira e Ana Maria Vasconcelos Braz da
Silva Ferreira, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Medicidade � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Cidade
Nova, loja 122, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, conce-
lho de Loures.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

3.º

O capital social é de 1 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma de 750 000$ pertencente ao sócio Diamantino José da Silva
Ferreira;

E uma de 250 000$ pertencente à sócia Ana Maria Vasconcelos
Braz da Silva Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, activa e passivamente, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, suprimentos sempre que esta
necessite.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos fica dependente de prévio consentimento da sociedade, à qual
é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes, em segundo.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios, com
a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
08691339

DIVERFARMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 505143488; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20001004.

Certifico que por escritura de 19 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 104 a 105 verso do Livro n.º 109-D do 20.º Cartório Nota-
rial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Fer-
nando Cordeiro Fernandes e José Carlos Ribeiro Geraldes, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas sob
a firma Diverfarma � Comércio de Produtos de Farmácia, L.da, e
tem a sua sede na Rua Adelaide Cabete, Garagem, 7, freguesia de
Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

§ 2.º A sociedade por deliberação da gerência poderá criar e ex-
tinguir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Comércio por grosso de produtos
farmacêuticos e seus derivados, produtos de higiene e beleza, mate-
rial hospitalar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 050 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 525 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras so-
ciedades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade bem como a sua representação, será exer-
cida pelos dois sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém, a
estranhos depende sempre do consentimento da sociedade, sendo
neste caso, reservado aos sócios não cedentes o direito de prefe-
rência.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899821

LOURICENTRO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9437;
identificação de pessoa colectiva n.º 502763256.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13876287

CHURRASQUEIRA GINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6094;
identificação de pessoa colectiva n.º 501793432.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13876180

MARIA ROSA & LUÍS CUNHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 972653864.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13879952

TRANSPORTES LUÍS GONÇALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 503859559.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13879987

CHAVIBOM � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 956;
identificação de pessoa colectiva n.º 503492272; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 11/20001009.

Certifico que por escritura de 30 de Março de 2000, exarada
de fls. 122 a 124 verso do Livro n.º 53 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$ tendo sido alterados os

artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º do contrato social, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Chavibom � Comércio e Distribui-
ção Alimentar, L.da, tem a sua sede na Urbanização Real Forte,
lote 10, 1.º C, freguesia de Sacavém, do concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
produtos alimentares, produtos de higiene e limpeza, prestação de
serviços, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, representado por duas quotas:

Uma quota do valor nominal de 952 290$, pertencente ao sócio
Paulo Sebastião Martins Lobato da Silva.

Uma quota do valor nominal de 50 120$, pertencente ao sócio,
José Augusto Martins Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação será exercida pe-
los gerentes eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado, ficando nomeado gerente o sócio José
Augusto Martins Fernandes e vinculando-se a sociedade com a sua
intervenção.

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

Esta certidão está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899953

CARLOS CAMILO COELHO SORRELUZ,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 504490583.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877615

S. I. P. E. C. � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE PROMOÇÃO DE ENSINO E CULTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 501547533.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13898680

MOTORIZA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 315;
identificação de pessoa colectiva n.º 504027042.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11413859
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MARLAV � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5726,
C-15; identificação de pessoa colectiva n.º 501694080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13898434

CISNE DO PARQUE � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985689.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
10835792

PROAÇO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4320;
identificação de pessoa colectiva n.º 501319638.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13898850

PINHEICONTA � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
FISCALIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 504465198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13898892

LIGALUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 503768260.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves. 13898906

FABRIESTORE, COMERCIALIZAÇÃO DE ESTORES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 504382969.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13898914

FILEIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6980;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085185.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
09224270

TÁXIS QUINTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 500473420; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20001010.

Certifico que por escritura de 14 de Junho de 2000, exarada de
fls. 13 a 15 do Livro n.º 25-M do 10.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 202 892$ tendo sido
alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social, que passam a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 6000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 3000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Álvaro Costa da Silva e José
da Costa da Silva.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme foi
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Álvaro Costa da
Silva e José da Costa da Silva e ao não sócio Evangelista da Con-
ceição Ribeiro, que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se
a sociedade com a assinatura de dois gerentes.

Sede: Rua 1.º de Maio, 30, 3.º esquerdo, freguesia de Moscavide.

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

Esta certidão está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13899970

CONFIRIA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 503077364.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13877399

ROVER PORTUGAL � VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500048339.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 13898744

MOUTABA � ESTUDOS GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503516716; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/20000714.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Período: 2000/2001.
Conselho de administração: José Hilário Mendes da Trindade,

como presidente;
Vogais: Adriano José Cipriano Fino e João Fernando Simões

Mouro;
Fiscalização: fiscal único: Pedro Leandro e António Belém, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Maria Velez Belém;

Suplente: Pedro Manuel da Silva Leandro (Revisor Oficial de
Contas);

Data da deliberação: 26 de Junho de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877275

COELHO, CAETANO & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 331;
identificação de pessoa colectiva n.º 504488252; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 9 e 10/20000926.

Certifico que por escritura de 29 de Maio de 2000, exarada de
fls. 53 a 54 do Livro n.º 218-J do 26.º Cartório Notarial de Lisboa,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Armindo Coelho Caetano.
Causa: Renúncia.
Data: 29 de Maio de 2000.
2 � Alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ (correspondente a 5985.57 euros) e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 600 000$ cada (cor-
respondente a 2992.785 euros), pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899040

E. I. T. M. � ELECTRO INDUSTRIAL
E TÉCNICAS MOVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8749;
identificação de pessoa colectiva n.º 502590033; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 6 e 8/20000925.

Certifico que por escritura de 18 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 66 a 69 do Livro n.º 139-J do 8.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação das funções de gerente.
Gerente: Vasco Matias Lourenço.
Causa: Renúncia.
Data: 18 de Setembro de 2000.
2 � Aumentado o capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$

e alterados os artigos 3.º e 5.º, do contrato que passam a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio António Manuel Figuei-
redo Trindade e outra no valor nominal de 1500 euros, pertencente
à sócia Irene Duarte Antunes Figueiredo Trindade.

5.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo já gerente.

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

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

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877208

NUNES, MOTA, SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9664;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831197.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 13868748

CASA DE REPOUSO � NOSSA SENHORA
RAÍNHA DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 961;
identificação de pessoa colectiva n.º 504233254; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 15 a 17/20000925.

Certifico que por escritura de 12 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 21 a 22 do Livro n.º 406-A do 17.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação das funções de gerente.
Gerente: José António Diogo Barreiros e Gracinda Pimenta Ma-

nuel Diogo Barreiros.
Causa: Renúncia.
Data: 12 de Setembro de 2000.
2 � Alterado o artigo 3.º e n.º 1 do 4.º, que passam a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 1 200 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 600 000$, cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios Carlos José Reis e Maria Emília Valente da Silva Reis.

ARTIGO 4.º

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

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

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877259

PAVEGI � ESTUDOS GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 503537934; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/20000714.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 10/20000714. � Facto: Nomeação dos membros

dos órgãos sociais.
Período: Biénio 2000/2001.
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Conselho de administração � Presidente: José Hilário Mendes
Trindade.

Vogais: Adriano José Cipriano Fino e João Fernando Simões
Mouro.

Fiscalização: Exercida pelo fiscal único.
Pedro Leandro e António Belém, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, exercida por António Maria Velez Belém.
Suplente: Pedro Manuel Silva Leandro.
Data da deliberação: 26 de Junho de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto Crespo. 13877267

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IRMÃOS COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1491;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256012.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 12206938

J. R. MENEZES CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7457;
identificação de pessoa colectiva n.º 502240903.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 11360283

IMS HEALTH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7900;
identificação de pessoa colectiva n.º 500361584; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 2/20000927.

Certifico que por escritura de 24 de Novembro de 1999, exarada de
fls. 38 a 39 do Livro n.º 120-J do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, fo-
ram alterados os artigos 1.º, 4.º e 9 do contrato social, que passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma IMS Health, L.da, e tem a sua sede e
estabelecimento na Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, 1-B, 7.º,
Urbanização da Portela, freguesia da Portela, concelho de Loures.

4.º

A sociedade tem por objecto:
1 � A consultoria e a elaboração de estudos de mercado, quanti-

tativos e qualitativos, na área de saúde, nomeadamente estudos rela-
cionados com a indústria e o comércio de especialidades farmacêuti-
cas, parafarmacêuticas, dermocosméticas e veterinárias, bem como a
prestação de serviços e acções de formação no âmbito desses estudos.

2 � O desenvolvimento e a comercialização de programas infor-
máticos com as inerentes actividades de formação e assistência téc-
nica dos seus clientes.

3 � A sociedade poderá adquirir e alienar participações em quais-
quer outras sociedades.

9.º

A partir de 1 de Janeiro de 2000 o exercício social coincidirá com
o ano civil.

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

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899511

ADEGA TÍPICA DA BEMPOSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884428; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 4 e 5/20000927.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: António Coutinho Nunes.
Causa: Renúncia.
Data: 20 de Outubro de 1994.
2 � Facto: Nomeação de gerente.
Gerentes: António Fernandes Correia, casado, Rua Angola, lote 1,

3.º esquerdo, Vale de Figueira, São João da Talha e José Fernandes
Correia, solteiro, maior, Rua Adelino Nunes, lote 231-K, Chelas,
Marvila.

Data da deliberação: 20 de Outubro de 1994.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899066

LABELEC � ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO
E ACTIVIDADES LABORATORIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503326755; inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 5 e 6/
20000928.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Apresentação n.º 5/20000928.
Facto: Designação dos membros de fiscalização.
Fiscal único: Armando Nunes Paredes.
Suplente: Pedro Matos, Garcia Júnior & Pires Caiado, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas.
Data da deliberação: 23 de Março de 2000.
Período: 2000/2002.
2 � Apresentação n.º 6/20000928.
Facto: Designação dos membros do conselho de administração.
Presidente: Jorge Fernando Alves Ferreira Guimarães.
Vogais: Augusto Manuel Valente Vaz e Manuel Luís Machado

Norton Brandão.
Data da deliberação: 29 de Junho de 2000.
Período: 2000/2002.

Mais certifica que foram depositados os documentos de prestação
de contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899570

A. FONSECA JERÓNIMO, DORES & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5232;
identificação de pessoa colectiva n.º 501540075.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
10582053

TECDIV � TECTOS FALSOS DIVISÓRIAS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 9668; identificação de pessoa colectiva n.º 502186593; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20000921.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções.
Gerentes: Manuel da Costa e Manuel José Rocha.
Causa: Renúncia.
Data: 28 de Novembro de 1995.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877356

CASA DAS BONECAS � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7603.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
13878808

MARIANO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3384;
identificação de pessoa colectiva n.º 500927995.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
13856189

MANUEL GOMES & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6836;
identificação de pessoa colectiva n.º 502034106.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
13877704

BELEZA FASCINAL � IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 504553062.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
13877712

FONSECA & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2723;
identificação de pessoa colectiva n.º 500696683.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
13870777

MAQUILOURES � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
TALHOS E SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6506;
identificação de pessoa colectiva n.º 501934014.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
10582509

MARQUES & OLÍMPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9812;
identificação de pessoa colectiva n.º 972019235 (provisório).

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10582738

TARRÉ & TARRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 500278954.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13878719

CCOE � CONTABILIDADE E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9120;
identificação de pessoa colectiva n.º 502690690.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 14677121

SILDOCES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PASTELARIA E DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 296;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041541.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 13868918

TRUCONGO PORTUGAL, SOCIEDADE INDUSTRIAL
CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 424.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 08691614
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VGO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 502947160; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20000929.

Certifico que por escritura de 30 de Junho de 2000, exarada de
fls. 52 verso a 53 verso do Livro n.º 144-C do 7.º Cartório Notarial
de Lisboa, foi aumentado o capital social de 48 000 000$ para
500 000 euros e alterado o artigo 5.º, n.º 1 e 2 do contrato que passa
a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 eu-
ros, representado por 100 000 acções com o valor nominal de 5 eu-
ros cada.

2 � O capital social poderá ser aumentado, em dinheiro, por uma
ou mais vezes, até ao montante de 1 000 000 de euros, por delibe-
ração do conselho de administração, com parecer favorável do ór-
gão de fiscalização, à medida das necessidades da sociedade do ór-
gão de fiscalização, à medida das necessidades da sociedade e dentro
dos próximos 5 anos.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899090

TÚLIPA NEGRA � IMPORTADOR EXPORTADOR
DE ARTIGOS DE BRINDE E DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 620;
identificação de pessoa colectiva n.º 500167753; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 1/20000929.

Certifico que por escritura de 30 de Junho de 2000, exarada de
fls. 51 a 52 do Livro n.º 144-C do 7.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital social de 300 000 000$ para 2 180 000 eu-
ros e alterado o artigo 5.º, n.º 1 e 2 do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 2 180 000 eu-
ros, representado por 436 000 acções com o valor nominal de 5 eu-
ros cada.

2 � O capital social poderá ser aumentado, em dinheiro, por uma
ou mais vezes, até ao montante de 3 000 000 de euros, por delibe-
ração do conselho de administração, com parecer favorável do ór-
gão de fiscalização, à medida das necessidades da sociedade e den-
tro dos próximos 5 anos.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 11403640

JMRD � GESTÃO E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 010;
identificação de pessoa colectiva n.º 504681265.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
13898973

ALMEIDA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3566;
identificação de pessoa colectiva n.º 501105620.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835555

CONFECÇÕES NOVO CLÁSSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 933;
identificação de pessoa colectiva n.º 504690825 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000927

Certifico que por escritura de 14 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 34 do Livro n.º 103-I, do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, que
foram efectuados os seguintes actos de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe entre Alexandre Lopes Mar-
tins e Amélia Gracinda Gonçalves Lopes Martins que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Novo Clássico, L.da, tem
a sua sede na Rua Salvador Allende, 13-A, freguesia de Sacavém,
concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar ou extinguir agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção e comercialização de
roupa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas:

Uma de 4750 euros, do sócio Alexandre Lopes Martins; e
Outra de 250 euros, da sócia Amélia Gracinda Gonçalves Lopes

Martins.
4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Amélia Gracinda
Gonçalves Lopes Martins, desde já nomeada gerente, sendo suficien-
te para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos, a assi-
natura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, porém, a favor de estranhos,
depende do consentimento da sociedade, que terá direito de preferên-
cia em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

6.º

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13899074

AVIDISCO � AVICULTURA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4606;
identificação de pessoa colectiva n.º 501400907; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/20000921.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Nuno Manuel Neto Geraldes Barba, casado, Avenida

Fontes Pereira de Melo, 35, 9.º, Lisboa.
Data da deliberação: 31 de Agosto de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

25 de Setembro de 1999. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877348
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LABORATÓRIOS FARMORCORE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6759;
identificação de pessoa colectiva n.º 500835020; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 5/20000920.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente: John Joseph Ahern, casado, Avenida Infante D. Hen-

rique, Torre Branca, Lote 1, 10.º-A, Cascais;
Vogal: William Ahern, solteiro, Rua do Alcaide, 2, Cascais;
Vogal: Marie Anne Ricci Ahern, casada, Avenida Infante D. Hen-

rique, Torre Branca, Lote 1, 10.º-A, Cascais.
Conselho fiscal:
Presidente: Mariquito, Correia e Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Rua D. Carlos de Mascarenhas, 96, 2.º
direito, Lisboa, representada por José Martins Correia, Revisor Ofi-
cial de Contas;

Vogal: Ana Cristina Pimenta Pedro Sacramento de Campos, ca-
sada, Rua Tristão Vaz, 6, 4.º direito, Lisboa;

Vogal: Humberto Manuel Malaca Geraldes, casado, Rua
Bernardim Ribeiro, 2, Queluz, Sintra;

Suplente: António Francisco Escarameia Mariquito, Revisor Ofi-
cial de Contas, Rua D. Carlos de Mascarenhas, 96, 2.º direito, Lis-
boa;

Período: Triénio, 2000/2002;
Data da deliberação: 12 de Maio de 2000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 1999. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11299894

AUTO REPARADORA DA QUINTA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 504482508; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20000920.

Certifico que por escritura de contrato de sociedade exarada em
16 de Junho de 2000 nas fls. 101 do Livro n.º 655-A do Cartório
Notarial de Loures, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
José Manuel dos Santos Marrafa e Deolinda Filipe Dantas Marrafa,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Reparadora da Quinta
Velha, L.da, tem a sua sede na Quinta Velha, freguesia de Santo
Antão do Tojal, concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade pode criar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal, nas regiões autónomas ou no estrangeiro e poderá sob qualquer
forma legal associar-se com outras pessoas, para formar sociedades,
agrupamentos complementares, consórcios e associações em partici-
pação, além de poder adquirir e alienar participações em socieda-
des com o mesmo ou diferente objecto.

2.º

O objecto social consiste no comércio e reparação de automóveis
e camions.

3.º

O capital social é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada sócio.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, agora nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes em segundo sempre direito de prefe-
rência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital com voto unânime de todos eles até ao montante global de
50 000 000$.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13879391

 SORRISO � EMPRESA DE CEDÊNCIA DE PESSOAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 769;
identificação de pessoa colectiva n.º 503100811; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 3/20000927.

Certifico que por escritura de 21 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 2 do Livro n.º 506-G do 1.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado o artigo do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sorriso � Empresa de Traba-
lho Temporário, S. A., e tem a sua sede na Rua Heróis do Ultramar,
84, rés-do-chão, freguesia de Lousa, concelho de Loures.

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

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 13899520

ANA & JOANA QUEIROZ, DECORAÇÃO
E OBJECTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 505058928 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20000927.

Certifico que por escritura de 31 de Agosto de 2000, exarada a
fls. 20 do Livro n.º 362-I do Cartório Notarial de Lisboa, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo: Constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana & Joana Queiroz, Decora-
ção e Objectos Decorativos, L.da, e tem a sua sede na Rua Triguei-
ros Martel, 17, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências e outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação e comercialização de
materiais de decoração, concepção e execução de projectos de de-
coração e arquitectura de interiores.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, correspondente ao montante
de 1 002 410$, está integralmente realizado em dinheiro e dividido
em três quotas, sendo, uma de 3250 euros, da sócia Ana Paula Fa-
ria de Melo Vieitas Jardim de Queiroz, uma de 1250 euros da sócia
Joana Margarida Faria Vieitas Jardim de Queiroz, e uma de 500 eu-
ros da sócia Marta Cristina Faria Vieitas Jardim de Queiroz.

2 � Os sócios podem deliberar a exigência de prestações suple-
mentares de capital até ao montante das respectivas quotas.
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3 � Depende sempre de deliberação dos sócios a celebração de
contratos de suprimentos.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por quem vier a ser de-
signado em assembleia geral, sócio ou não, ficando no entanto desde
já nomeadas gerentes as sócias Joana Margarida Faria Vieitas Jar-
dim de Queiroz e Marta Cristina Faria Vieitas Jardim de Queiroz.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral e poderá consistir total ou parcialmente
em participação nos lucros da sociedade.

3 � A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis e celebrar con-
tratos de arrendamento e locação incluindo a locação financeira.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, bem como a sua divi-
são, depende sempre do prévio consentimento da sociedade à qual
fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos só-
cios não cedentes em segundo lugar.

6.º

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

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, adjudicação

em juízo, falência e cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social e 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;
h) Quando qualquer quota for 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 sócios ou a 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 seu falecimen-
to, os herdeiros deverão designar um de entre eles que os represen-
te na sociedade.

8.º

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

9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas através de cartas registadas, dirigidas aos
sócios com a antecedência de, pelo menos, 15 dias.

Está conforme o original.

A Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de Andrade Car-
doso Gonçalves. 13899538

MONTEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 3016.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 10835768

MENDONÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1748;
identificação de pessoa colectiva n.º 500190690; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 10/20000927.

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2000, exarada a
fls. 53 do Livro n.º 334-H do 6.º Cartório Notarial de Lisboa foi alte-
rado o artigo 6.º, do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado por esta:

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

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
avales, letras de favor, fianças e responsabilidades semelhantes.

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

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gon-
çalves. 13876384

ARREPIOS � SOCIEDADE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5723;
identificação de pessoa colectiva n.º 501749411; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20000411.

Certifico que por escritura de 24 de Fevereiro de 2000, de
fls. 69 do Livro n.º 24-F no Cartório Notarial da Azambuja, foram
alterados os artigos do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 2000 euros, na titularidade do sócio Martim Fernandes
Pereira da Silva, uma do valor nominal de 2000 euros, na titulari-
dade do sócio Albano Fernandes Machado e uma do valor nominal
de 1000 euros, na titularidade da sócia Teresa Andreia Fernandes de
Ricardo Domingues Martins.

ARTIGO 8.º

A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem nomeados em assembleia geral, com ou sem re-
muneração, conforme deliberação da mesma assembleia.

§ 1.º � (Mantém-se.)
§ 2.º � (Mantém-se.)
§ 3.º � (Mantém-se.)
§ 4.º � (Mantém-se.)
§ 5.º � Fica desde já designado gerente o não sócio João Nuno

Cabral e Pereira da Silva, casado, residente na Avenida Engenheiro
Arantes de Oliveira, 24-B, Lisboa.

Certifico também que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º (of.) 2/20000411.
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Jorge Miguel Cabral e Pereira da Silva.
Causa: Renúncia.
Data: 24 de Fevereiro de 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 11402865
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MAR LOURES � COMÉRCIO GERAL DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 937;
identificação de pessoa colectiva n.º 505118483 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000928.

Certifico que por escritura de 18 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 18 do Livro n.º 31-I do 2.º Cartório Notarial de Tomar, que fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo: Constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Mar Loures � Comércio
Geral de Pescado, L.da, tem a sua sede em Lugar de Quntanilho, S.
Julião do Tojal, Pavilhão do Pescado, espaço 52, freguesia de S.
Julião do Tojal, concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da assembleia geral, a sede social
poderá ser deslocada para qualquer ponto do território nacional.

§ 2.º Fica desde já autorizada a gerência a instalar ou adquirir,
manter, transferir ou encerrar estabelecimentos e armazéns, assim
como escritórios, filiais, delegações, agências ou outras formas de
representação social, dentro ou fora do país.

ARTIGO 2.º

É seu objecto o comércio geral de pescado importação e exporta-
ção e representação de marcas e produtos

§ único. A sociedade, por intermédio da sua gerência, pode par-
ticipar em outras sociedades ou empresas ou associar-se a elas de
qualquer modo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado já, em
dinheiro, entrado na caixa social, e corresponde à soma das quotas
dos sócios, pelo modo seguinte:

Uma do valor nominal de 4500 euros, da sócia Rute Isabel Sales
Raio Estevens.

Uma do valor nominal de 500 euros, do sócio João Pedro da Luz
Sousa Fernandes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a respectiva deliberação seja aprovada, pelo me-
nos, por 80% dos votos correspondentes à totalidade do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas desnecessárias, sendo o reem-
bolso feito nas datas e pela forma estabelecida na assembleia geral
que deliberar a restituição.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com a remune-
ração que for fixada em assembleia geral, e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a um gerente a
nomear em assembleia geral, ficando desde já nomeado a sócia Rute
Isabel Sales Raio Estevens.

ARTIGO 6.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada é necessária
a intervenção do gerente.

§ único. O gerente pode delegar os seus poderes, por meio de
procuração, em quem entender, desde que obtenha a concordância
de quem mais for sócio, e pode, outrossim, a sociedade constituir
mandatários, para quaisquer fins.

ARTIGO 7.º

É proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos e documen-
tos, estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, fian-
ças, subfianças e semelhantes.

ARTIGO 8.º

Em ampliação dos seus poderes normais, o gerente poderá, com
livre estipulação das cláusulas e condições que entender:

a) Alienar, por venda, cessão ou outro título oneroso, quaisquer
bens sociais;

b) Hipotecar ou dar de penhor os bens ou direitos da sociedade;
c) Contrair empréstimos, confessar dívidas e efectuar operações

de crédito, prestando as garantias que forem necessárias ou conven-
cionadas;

d) Adquirir por qualquer título, para a sociedade bens móveis ou
imóveis, incluindo veículos automóveis;

e) Confessar, desistir e transigir em todos os pleitos e questões,
judiciais ou extrajudiciais, em que a sociedade se encontre envol-
vida, podendo desistir de quaisquer privilégios e comprometer-se em
árbitros;

f) Encarregar terceiros de, em nome e representação da sociedade
e nos termos e limites das respectivas procurações, praticar actos e
celebrar contratos, designadamente para os efeitos previstos no ar-
tigo 256.º, do Código Comercial;

g) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade ou,
por trespasse ou à exploração, quaisquer estabelecimentos, celebran-
do, alterando e distratando, quando for caso disso, os respectivos
contratos.

ARTIGO 9.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios e a sua
divisão por herdeiros destes.

§ 1.º O sócio que queira ceder a sua quota a um estranho, comu-
nicará à sociedade, por carta registada, a identidade do cessionário
e os termos da cessão, para que esta, em primeiro lugar, ou os só-
cios não cedentes, depois, possam exercer o direito de preferência
que lhes é atribuído, para o que é estabelecido o prazo de 30 dias.

§ 2.º Se a sociedade deliberar não adquirir a quota e mais de um
sócio pretender exercer o seu direito de preferência, será a quota
cedenda dividida por eles proporcionalmente às suas quotas ou con-
forme entre si for combinado.

§ 3.º Querendo a sociedade ou algum dos sócios exercer esse di-
reito, a quota, ou parte dela, será paga pelo valor acordado entre os
interessados ou, na falta de acordo, pelo valor que resultar de um
balanço especial a efectuar para o efeito.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Insolvência ou falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judiciais.
A amortização será realizada pelo valor da quota determinado pelo

último balanço aprovado, a qual será paga em cinco prestações tri-
mestrais e iguais.

Considera-se realizada a amortização com o pagamento ou depó-
sito, efectuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de
direito, da primeira prestação correspondente ao valor da quota apu-
rado nos termos do parágrafo anterior.

ARTIGO 11.º

Fica proibido aos sócios, sem prévia autorização da assembleia
geral, exercer, por si ou por interposta pessoa, comércio, indústria
ou actividade afim ou similar à que constitui objecto da sociedade.

ARTIGO 12.º

Quando seja necessário convocar a assembleia geral as convoca-
ções serão feitas por cartas registadas com aviso de recepção, envia-
das com a antecedência mínima de 10 dias.

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos apurados terão a seguinte aplicação:
a) 5% para o fundo de reserva legal;
b) As percentagens fixadas em assembleia geral para a formação

e reintegração de reservas especiais e para quaisquer outros desti-
nos que a mesma assembleia aprove por maioria de votos correspon-
dente ao capital representado nela;

c) Para dividendo dos sócios, o remanescente.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13899546

SERAFIM E AMARO � EMPREITADAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 505129655 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000929.

Certifico que por escritura de 8 de Setembro exarada a fls. 122 do
Livro n.º 11 650 do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, que foram
efectuados os seguintes actos de registo: Constituída a sociedade em
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epígrafe entre Serafim Pereira Esteves e Fernando dos Santos Amaro
que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serafim & Amaro � Empreita-
das de Construção Civil, L.da, tem a sua sede na Rua Maria Amália
Vaz de Carvalho, 1, 3.º-C, na freguesia de Santo António dos Ca-
valeiros, concelho de Loures.

2 � A sede poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

3 � Também por deliberação da gerência, a sociedade poderá
constituir, mudar e extinguir sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação social no território nacional ou
no estrangeiro.

4 � A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des comerciais, de responsabilidade limitada, ainda que com objecto
diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
A actividade de construção civil, incluindo obras de especializa-

ção tais como cofragens, toscos e empreitadas de construção civil;
A compra e venda de terrenos; e
A compra, venda e remodelação de imóveis novos e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e encontra-se distribuído em duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Serafim Pereira Esteves e Fernando Santos Amaro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Serafim Pe-
reira Esteves e Fernando Santos Amaro.

3 � Os gerentes não serão remunerados se tal for deliberado pela
assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
5 � Para os actos de mero expediente é suficiente a intervenção

de um gerente.
§ único. Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em letras

de favor, fianças, abonações ou quaisquer actos estranhos aos ne-
gócios da sociedade.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios, podem ser exigidas presta-
ções suplementares, até ao limite global de 25 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão ou transmissão de quotas, bem como a sua divi-
são, dependem do consentimento da sociedade, excepto quando efec-
tuadas em benefícios de sócios ou seus descendentes.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios têm a sociedade,
em primeiro lugar, e os sócios, em segundo, direito de preferência.

3 � O sócio que desejar ceder a sua quota a um não sócio deve-
rá comunicar tal facto à sociedade e aos outros sócios, por carta
registada com aviso de recepção, identificando o adquirente, indi-
cando o preço e a modalidade de pagamento.

4 � Ter-se-á como prestado o consentimento da sociedade e que
os restantes sócios renunciaram ao direito de preferência, se nada for
comunicado ao proponente, por escrito, no prazo de 90 dias a con-
tar da recepção da carta referida no número anterior.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
b) Em caso de penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judiciais da quota;

c) Por falência ou insolvência do seu titular;
d) Pela exoneração ou exclusão do titular;
e) Em caso de cessão de quota, se o respectivo titular não der

cumprimento ao disposto no artigo anterior;
f) Em caso de partilha por divórcio, se a quota não for adjudi-

cada ao respectivo titular.

2 � Nos casos das alíneas a), b) e c) a amortização será efec-
tuada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço
especial organizado para o efeito e nos casos das alíneas d) e
e) a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal
da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição, ser
criadas uma ou mais quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, salvo os casos que para a lei exija ou-
tra forma, serão convocadas por cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13899619

ÓPTICA MÉDICA BOA VISÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392987; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: Of. 9/
20000802.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Marcel Claudio Shaefer.
Causa: Renúncia.
Data: 6 de Julho de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13896229

MANUEL & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 790;
identificação de pessoa colectiva n.º 503352594.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13898787

L. SANTOS � MÁQUINAS PARA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 384;
identificação de pessoa colectiva n.º 503502669.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13898833

TRANSPORTES ANTONICEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8698;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583142.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
13878786
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PEGOL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9151;
identificação de pessoa colectiva n.º 502689242.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Emília Gonçalves.
09224203

ALCÂNTARA AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 013;
identificação de pessoa colectiva n.º 501909206; inscrição n.º 30;
número e data da apresentação: 8/20000823.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Deliberação de manutenção do domínio total
Sociedade Dominante: Portuvinus � S. G. P. S., S. A. Rua do

Noronha, 1, 1.º, Lisboa.
Data da deliberação: 18 de Dezembro de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13877402

SANTOS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2535;
identificação de pessoa colectiva n.º 500659966.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
12596825

A. S. SIMÕES � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6505;
identificação de pessoa colectiva n.º 501934006.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835857

MÁRIO, ROMEIRO & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 504625659; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20000925.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 23/20000925
Facto: Deslocação da sede
Sede: Rua das Arpalas, 1, rés-do-chão, Centro Comercial dos

Palmares loja 2, Fetais de Baixo, Camarate, Loures.

Esta certidão está conforme com o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo. 13881388

CAFETARIA FUNCHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 215;
identificação de pessoa colectiva n.º 503737887; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/20000925.

Certifico que por escritura de 28 de Fevereiro de 2000 exarada a
fls. 91 do Livro n.º 20-M do 10.º Cartório Notarial de Lisboa foi
alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de 5 000 000$ e corresponde
à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2 500 000$ cada,
pertencentes à sócia Maria da Glória Pereira.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 12/20000925
Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação das funções de gerente.
Gerente: Maria da Glória Pereira.

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

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Eugénia Gonçalves.
13877240

BICA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7535;
identificação de pessoa colectiva n.º 502267895; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20000925.

Certifico que por escritura de 11 de Julho de 2000, exarada de
fls. 141 a 142 verso do Livro n.º 5-A do Cartório Notarial de Alverca
do Ribatejo, foi aumentado o capital social de 400 000$ para
14 000 000$, e alterados os artigos 1.º (Corpo), 3.º e 5.º (Corpo), que
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Bica & Irmão, L.da, e tem
a sua sede no Beco da Rua da Primavera, 5, 1.º esquerdo, Bairro da
Castelhana, freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

§ único. (Mantém-se).
a) (Mantém-se).
b) (Mantém-se).

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
14 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 7 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios João
Dias Marques Bica e Abílio dos Prazeres Bica.

5.º

A gerência da sociedade, é exercida por ambos os sócios, já no-
meados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

§ único. (Mantém-se).

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

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877186

SOCIEDADE INDUSTRIAL ELECTROMECÂNICA
DE LOURENÇO & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1688;
identificação de pessoa colectiva n.º 500259275; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25; nú-
mero e data da apresentação: 3/20000925.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação das funções de gerente.
Gerente: Vasco Matias Lourenço.
Inscrição n.º 14 à apresentação n.º 4/20000925.
Certifico que por escritura de 18 de Setembro de 2000, exarada a

fls. 70 do Livro n.º 139-J do 8.º Cartório Notarial de Lisboa foram
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alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato que passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 70 000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Fi-
gueiredo Trindade e outra no valor nominal de 30 000 euros, per-
tencente à sócia Irene Duarte Antunes Figueiredo Trindade.

4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e for a dele, activa e passivamente, remunerada ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo já ge-
rente.

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

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

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Eugénia Gonçalves.
13877194

AUTO-REPARAÇÕES ESTÊVÃO VIDIGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 932;
identificação de pessoa colectiva n.º 505072068 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20000925.

Certifico que, por escritura de 5 de Setembro de 2000 exarada a
fls. 57 do Livro n.º 187 do Cartório Notarial de Centro de Formali-
dades de Empresas que foram efectuados os seguintes actos de
registo: constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Reparações Estêvão
Vidigal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Várzea, Estrada de
Camarate, 5 A, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de oficina de veí-
culos automóveis. Reparação e manutenção dos veículos, assistên-
cia a veículos na estrada. Comercialização de peças e acessórios para
veículos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 2500 euros titulada pelo sócio José Francisco Es-
têvão Vidigal e duas de igual valor nominal de 1250 euros cada,
tituladas uma por cada uma das sócias Ana Maria Pereira dos San-
tos Vidigal e Filipa Alexandra dos Santos Vidigal.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente José Francisco Es-
têvão Vidigal.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de An-
drade Cardoso Gonçalves. 13876473

FERNANDO BORGES MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 930;
identificação de pessoa colectiva n.º 505037610 (Provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000922.

Certifico que por escritura de 28 de Junho de 2000, exarada de
fls. 121 a 122 do Livro n.º 177 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Borges Matos,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Luís de Camões, 6, 2.º
direito, freguesia da Bobadela, concelho de Loures.

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 o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

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

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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 262 � 13 de Novembro de 200024 038-(102)

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13876945

GOMAJOCA � MODA DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505038870; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20000920.

Certifico que por escritura de 3 de Julho de 2000, exarada de
fls. 69 a 70 verso do Livro n.º 178 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre Paula Alexandre de Sousa Martins Ribeiro e Paula
Cristina Pinheiro Sanganha Moutinho, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gomajoca � Moda de
Criança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Santa Petronilha, Viven-
da junto à Capela, Murteira, freguesia e concelho de Loures.

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 vestuário e aces-
sórios para crianças; prestação de serviços de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11403632

ADÉRITO & SILVA, COMÉRCIO DE MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5648;
identificação de pessoa colectiva n.º 501670823; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: Of. 14/
20000914.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação da gerência
Gerente: Ivo Alexandre da Purificação Cruz
Causa: Renúncia.
Data: 14 de Setembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11403624

TRAMAGATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504422790; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 4 e 5/20000929.

Certifico que por escritura de 27 de Setembro de 2000, exarada
de fls. 140 a 141 do Livro n.º 74 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

1 � Facto: Cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Conceição Gonçalves Dias Pereira, Natália da Concei-

ção Dias Pereira e Maria Madalena Lopes Rodrigues.
Causa: Renúncia;
Data: 27 de Setembro de 2000.
2 � Alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral pertence ao sócio António Augusto
Rodrigues Pereira, já nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
do gerente.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13876953

RENASCIMENTO � SOCIEDADE DE RECUPERAÇÃO
E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 503565393; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/20000929.

Certifico que por escritura de 20 de Julho de 2000, exarada de
fls. 69 a 70 do Livro n.º 181 do Cartório Notarial do Centro de
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Formalidades das Empresas de Lisboa, foi aumentado o capital social
de 20 500 000$ para 43 000 000$, pelo que altera o artigo 3.º do
contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 43 000 000$, e corresponde
à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 21 500 000$,
cada, tituladas uma por cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13876961

S2MR � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504096435.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
10808230

ANTÓNIO M. C. TEIXEIRA II � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 503453889.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899759

CONTATÓ � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 075;
identificação de pessoa colectiva n.º 972553584 (Provisório).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13877283

GOVINDJEE & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3723;
identificação de pessoa colectiva n.º 501151516.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10835814

CONSTRUIRIA � IMOBILIÁRIA DECORAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502024488.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10582550

S. C. C. F. � CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 972452788.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 12584096

GDP ENERGIA � SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
EM ENERGIA S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 15 960; identificação de pessoa colectiva n.º 504630644;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/20000926.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 3/20000926 � Recondução

dos membros dos órgãos sociais. Período: 2000. Data da deli-
beração: 31 de Março de 2000.

Mais certifica que foram depositados os documentos da prestação
de contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme com o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 11438606

GASODUTO BRAGA � TUY, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 503379387.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 10501304

TINTURARIA E LAVANDARIA RAMIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 909;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554234.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 10835830

MEDIGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 185; identificação de pessoa colectiva
n.º 504733354 (Provisório).
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10501410

VITOR & POMBO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7204;
identificação de pessoa colectiva n.º 502166851.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13869434

ARREPIOS � SOCIEDADE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5723;
identificação de pessoa colectiva n.º 501749411.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13899104

TRANSGÁS ARMAZENAGEM � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ARMAZENAGEM DE GÁS NATURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 101; identificação de pessoa colectiva
n.º 504733362 (Provisório).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 07733062

CÉSAR LUCAS, PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952257.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13877542

R. F. LUZ � SOCIEDADE INSTALADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 886;
número e data da apresentação: 931203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13878921

TRANSPORTES JORGE NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9852;
identificação de pessoa colectiva n.º 502978568.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10582630

COPABRINDE, COMÉRCIO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 729;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594636.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 09224360

SIMU � SERVIÇO DE INTERVENÇÃO MÉDICA URGENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503826960.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13876104

SNACK-BAR APÓLO 78, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3096;
identificação de pessoa colectiva n.º 500813906.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13865889

VASSALO & VASSALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6411;
identificação de pessoa colectiva n.º 501712070.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13879910

CERVEJARIA NOVA LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5206;
identificação de pessoa colectiva n.º 501503943.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13876163
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G. I. GÁS INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 099;
identificação de pessoa colectiva n.º 504733370.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10501444

CAFÉ CENTRAL DA MILHARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 972675108.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 09224300

CHURRASQUEIRA IDEAL DE CAMARATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 792;
identificação de pessoa colectiva n.º 504591991.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13879898

JEROMELO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 577;
identificação de pessoa colectiva n.º 504494805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 13879936

COMIDA D�AVÓ � COMIDA CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 875.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 10835598

PINA & TAXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1125;
identificação de pessoa colectiva n.º 500553963.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto
Crespo. 10835890

JOSÉ NUNES GONÇALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2281;
identificação de pessoa colectiva n.º 500370770.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 10835580

LEONEL & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3076.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 10835946

J. C. FRANCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8004;
identificação de pessoa colectiva n.º 502431989.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877291

MAQUIVIAS � REPRESENTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 503738336.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
09224262

CHAFARIZ COMERCIAL � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 758;
identificação de pessoa colectiva n.º 503402524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13901923

DISTRIBUIDORA CASAINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502410892.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
14921510
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NUTRAN � PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO
E MEDICINA ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 500204900.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
12087645

LECHES MATERNIZADAS � LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9464;
identificação de pessoa colectiva n.º 500135789.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
12087637

ANTÓNIO M. C. TEIXEIRA III � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 073;
identificação de pessoa colectiva n.º 503422908.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899732

J. SILVA BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502432012.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13870882

TEISA DIALOG � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 091;
identificação de pessoa colectiva n.º 500379050.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899562

MEGA 8 SERVIÇOS E PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8651;
identificação de pessoa colectiva n.º 502566752.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

9 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13899651

IZAFA CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8470;
identificação de pessoa colectiva n.º 502538511.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

9 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13899643

PAXGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DE BEJA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 186.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
10501428

CLIMONTA � CLIMATIZAÇÃO, MONTAGENS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8790;
identificação de pessoa colectiva n.º 502610409.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899856

SOCIEDADE AGRÍCOLA ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 100.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899848

REDE FLORIDA � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PLANTAS E FLORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 931;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505151740; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 24/20000925.

Certifico que, por escritura de 18 de Setembro de 2000 exarada a
fls. 91 do livro n.º 3 do Cartório Notarial de C. F. E., foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Sócio: Fernando Manuel Magalhães Martins, solteiro, maior.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REDE FLORIDA � Produção
e Comércio de Plantas e Flores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, 20, 3.º, fre-
guesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, importação e exporta-
ção de plantas ornamentais. Comércio de plantas e flores. Constru-
ção de jardins. Trabalhos em flores naturais e plantas. Fornecimen-
to de terras vegetais. Serviços de entrega ao domicílio. Comércio de
plantas e flores via Internet.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica 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.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13876376

CÂNDIDO OLIVEIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7235;
identificação de pessoa colectiva n.º 502167785.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13877623

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. PEREIRA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 639;
identificação de pessoa colectiva n.º 504387090.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899937

ZÉ MANUEL CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 503653640.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
10582711

TETTUS-NAVE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208993.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13899775

XEQUEVIA � SINALIZAÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 346;
identificação de pessoa colectiva n.º 503312479.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 13898299

ABÍLIO SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2012;
identificação de pessoa colectiva n.º 500305129.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

17 de Outubro de 2000. � O Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 13898710

ARCHIVAL � CONSERVAÇÃO, RESTAURO
DE OBRAS DE ARTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 808; identificação de pessoa colectiva n.º P 505042932;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/20000926.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:

Facto: actualização.
Sede: Rua de Alexandre Herculano, 1, cave, loja, freguesia de

Santa Iria de Azóia.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13899015

IDT � INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503986569.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13870858

ARMANDO A. COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371718.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13895419

INFOMANIA � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503281832.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10808272

EMPLEI � EMPRESA DE LEILÕES, ADMINISTRAÇÃO,
COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES

E GESTÃO DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8883;
identificação de pessoa colectiva n.º 502623845.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13877690

MAU MAR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 082;
identificação de pessoa colectiva n.º 503706302; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 7/20000928.

Certifico que por escritura de 20 de Setembro de 2000 a
fls. 115 do livro n.º 663-A do Cartório Notarial de Loures, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Ap. 7/20000928 � Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 20 de Setembro de 2000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 13899627

V. D. G. � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 588;
identificação de pessoa colectiva n.º 503849553.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
11278536

LOPES & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 500561990.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13856170

MARIA FERNANDA AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8029;
identificação de pessoa colectiva n.º 971035245.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 10582800

T. A. L. TOPOGRAFIA E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8060;
identificação de pessoa colectiva n.º P 971399115.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13879901

CMID � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
PARA INDÚSTRIA DIVERSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5469;
identificação de pessoa colectiva n.º 501592520.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Ma-
ria da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13876066

IDIALROTA � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 925;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505094169; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20000920.

Certifico que por escritura de 15 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 121 a 123 do livro n.º 421-A do Cartório Notarial de Arruda dos
Vinhos, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Paulo José
Tiago Ferreira, José Luís Fernandes Ferreira, Mário Rui Gomes
Barbosa e Agostinho Carvalho Duarte, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma IDIALROTA � Transportes Nacio-
nais e Internacionais, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Severiano
Falcão, 16, em Serra da Alrota, freguesia de Bucelas, concelho de
Loures.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também já autorizada a criação de sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, sem necessi-
dade prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes públicos e ocasi-
onais de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado pela soma de quatro quotas no valor
nominal de 12 500 euros cada, pertencente uma a cada um dos só-
cios Paulo José Tiago Ferreira, José Luís Fernandes Ferreira, Má-
rio Rui Gomes Barbosa e Agostinho Carvalho Duarte.

4.º

A divisão de cessão de quotas é livre entre os sócios; a cessão a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes.

5.º

A gerência e representação da sociedade incumbe aos sócios Paulo
José Tiago Ferreira e José Luís Fernandes Ferreira e ao não sócio
João Francisco Gonçalves Carvalho, casado, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Praceta
de Francisco Sá Carneiro, 6, 2.º, esquerdo, na vila, freguesia e con-
celho de Arruda dos Vinhos, desde já nomeados gerentes, ou a quem,
sócio ou não sócio, for nomeado em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado na mesma.
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§ único. A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, activa
e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura conjunta de
dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente não
sócio João Francisco Gonçalves Carvalho.

6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o
representante legal do interdito e os herdeiros do falecido, os quais
nomearão um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva le-
gal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios sobre
outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877046

H. COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 194;
identificação de pessoa colectiva n.º 502953985; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20000920.

Certifico que por escritura de 12 de Setembro de 2000, exarada a
fls. 49 e 49 v. do livro n.º 354-L do 20.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877070

BRITOGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 502905417; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 2/20000921.

Certifico que por escritura de 10 de Abril de 2000, exarada a
fls. 18 a 19 v. do livro n.º 106-J do 2.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital social de 600 000$ para 1 202 892$, con-
vertido para 6000 euros e alterados os artigos 1.º (corpo), 3.º e 4.º
do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma BRITOGRÁFICA �
Artes Gráficas, L.da e tem a sua sede na Quinta do Corujinho, ar-
mazém 13, em Camarate, freguesia do mesmo nome, concelho de
Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo constantes da escrita é de 6000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas de 3000 euros cada, pertencendo
uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do já nomeado gerente João António
de Brito Pires.

§ único. Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 13877330

ALTO BRASEIRO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7713;
identificação de pessoa colectiva n.º 502344202.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899740

ANTÓNIO M. C. TEIXEIRA � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 228;
identificação de pessoa colectiva n.º 503236012.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13899767

FRUTILENA � SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6535;
identificação de pessoa colectiva n.º 501948244.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
09224483

TURBO-LOURES � SOCIEDADE REPARADORA
DE TURBOCOMPRESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9162;
identificação de pessoa colectiva n.º 502696613.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
10582665

SOCIEDADE REPARADORA DE BOMBAS
INJECTORAS LOURES-DIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6416;
identificação de pessoa colectiva n.º 501904832.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
13877720

ANA MARIA FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313670.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Zita Carreto.
07566280
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TORRES VEDRAS

TRESART � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 501976531; data de
entrada: 20000908.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11092556

SARTAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DE REPOVOAMENTO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 253; identificação de pessoa colectiva n.º 500242658; data de
entrada: 20000908.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11092637

MOVOESTE � COZINHAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1315; identificação de pessoa colectiva n.º 502126086; data de
entrada: 20000908.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11092530

AUTO BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1558; identificação de pessoa colectiva n.º 502424079; data de
entrada: 20000908.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11092599

JOPER � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 399; identificação de pessoa colectiva n.º 500366918; data de
entrada: 20000914.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090200

TRANSPORTADORA IDEAL PONTEVELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2920; identificação de pessoa colectiva n.º 500287562; data de
entrada: 20000918.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053344

TREZE � REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1673; identificação de pessoa colectiva n.º 502566787; data de
entrada: 20000918.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10053220

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 921; identificação de pessoa colectiva n.º 501282564; data de
entrada: 20000918.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090014

RIBERALVES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1541; identificação de pessoa colectiva n.º 502412429; data de
entrada: 000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090375

TRIPLANTA � VIVEIROS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1739; identificação de pessoa colectiva n.º 502660708; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090022

CASA FAROÉ � COMÉRCIO DE PRODUTOS DA PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2410; identificação de pessoa colectiva n.º 503553859; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090456

INTERBUSINESS SERVICES � CONSULTORIA
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3098; identificação de pessoa colectiva n.º 504319612; data de
entrada: 20000906.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do  exercício de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090332

KRILL � DESPORTOS DE ACÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2828; identificação de pessoa colectiva n.º 504053191; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do  exercício de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090340

DISTELEC � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1182; identificação de pessoa colectiva n.º 501872256; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090065

BILÓGICA � CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2193; identificação de pessoa colectiva n.º 503235903; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090359

GRIBAL � GRUPO REUNIDO IMPORTADOR DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1705; identificação de pessoa colectiva n.º 501775005; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090499

RIBER � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2835; identificação de pessoa colectiva n.º 504061429; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090448

OURIVESARIA SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1042; identificação de pessoa colectiva n.º 501526625; data de
entrada: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090057

RINERTES � SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
E LAVAGEM DE AREIAS E BRITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3088; identificação de pessoa colectiva n.º 503384925; data de
entrada: 20000905.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090120

TRANSPORTES GOMES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1655; identificação de pessoa colectiva n.º 502537272; data de
entrada: 20000905.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090502

CPDL � CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 504255460; data de
entrada: 20000905.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do  exercício de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11090154

PORTALEGRE
AVIS

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DA PEREIRA, L.DA

Sede: Rua da Cantina, 5, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 63; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503326950.

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

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Correia
Marto. 10111000

VEGATEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Avis, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 92; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504020315.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 1999.

17 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Correia
Marto. 10110984

CASTELO DE VIDE

TORRADO E MALATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 193/000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504952587;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000524.

Certifico que entre Nuno Fragoso Malato e mulher, Maria Inês de
Franca Torrado Silva, casados sob o regime de comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de Cândido dos Reis, 2, 1.º, Castelo de Vide,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Torrado e Malato, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é em Quinta do Pombal, sitio dos Pombais, fregue-
sia de Santa Maria da Devesa, concelho de Castelo de Vide.

Por deliberação da gerência a sociedade pode estabelecer fi-
liais, agências, delegações ou outras formas de representação
no território nacional, bem como transferir a sede nos termos
da lei.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o urbanismo, arquitectura, etnogra-
fia, design, planos, projectos, investigação, consultoria e acções de
formação e pedagógicas; turismo em espaço rural e de natureza,
venda de alojamento, produtos regionais e actividades de animação
e pedagógicas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 14 963,94 euros (equivalente a 3 000 000$) e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 7481,97 euros (equivalente
a 1 500 000$), pertencentes cada uma aos sócios Nuno Fragoso
Malato e Maria Inês da Franca Torrado da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Nuno Fra-
goso Malato, que desde já fica nomeado gerente.

2 � A gerência será remunerada pelo valor do salário mínimo
nacional.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, para fazer face às despesas necessárias com a sua
instalação, aquisição de bens, mercadorias e outras despesas neces-
sárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento.

Conferido está conforme.

Outubro de 2000. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08194840

ELVAS

CEGINCO � AGRICULTURA E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 527/
890509; identificação de pessoa colectiva n.º 501277048.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas relativo ao ano de 1999.

Está conforme.

23 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08888531

PORTO
AMARANTE

URBANIMARÃO � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Edifício do Carvalhido, 4.º, direito, fracção DI,
Avenida 1.º de Maio, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1533/001006; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/001006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º � Manuel Fernando Cerqueira Pinto.
2.º � Joaquim Jesus Ribeiro.
E pelos outorgantes foi dito:
Que pela presente escritura, celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas que há-de regular-se pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma URBANIMARÃO � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, L.da e vai ter a sua sede no Edifício do
Carvalhido, 4.º, direito, fracção DI, Avenida 1.º de Maio, freguesia
de São Gonçalo, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de con-
sentimento prévio de qualquer órgão social, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de compra e venda de
imóveis, tais como terrenos, edifícios e demais prédios rústicos e urbanos,
construção de edifícios, gestão, exploração de aldeamentos turísticos e de
turismo em espaço rural.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos va-
lores nominais singulares de 7500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos dois
sócios, que desde já são nomeados gerentes, vinculando-se a mesma pe-
las suas assinaturas conjuntas.

6.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 5 000 000 euros, mediante deliberação dos
sócios, por unanimidade em assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercilia
Leite Ribeiro de Carvalho. 12215511
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