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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

PAPELARIA LAIDE, DE BALREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500617155; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 8/14102000.

Certifico que cessaram funções de gerência, em 30 de Outu-
bro de 2000, os ex-sócios João Dias Coelho e Fernando Augusto
Pinheiro Balreira, por renúncia, e foi alterado o pacto da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Hernâni Manuel Balreira, já nomeado gerente, bastan-
do a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

15 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares
de Oliveira. 10707476

MULTI A-7 � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1940;
identificação de pessoa colectiva n.º 503472689; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 9/13112000.

Certifico que cessaram funções de gerência, em 19 de Novem-
bro de 1999, por renúncia, as ex-sócias Paula Cristina Oliveira
Magalhães e Fernanda Maria Oliveira Ribeiro de Sousa, e foi al-
terado o pacto da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º e
4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 400 000$, encontrando-se
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 200 000$
cada, pertencendo ambas ao único sócio.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, pertence ao sócio, já nomeado
gerente, bastando a sua intervenção para que a sociedade se con-
sidere obrigada.

Foi nomeado gerente aquele sócio, Licínio Fernando das Do-
res Soares.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares
de Oliveira. 10707433

J. SILVA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2563;
identificação de pessoa colectiva n.º 500365709; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/08112000.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Silva Monteiro, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Mourisca do Vouga, freguesia da Trofa, do con-
celho de Águeda.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de máqui-
nas e equipamento industrial, oficina de reparação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 18 843 euros e 71 cêntimos, da sócia Grésil �
Cerâmica e Pré-Esforçados, L.da, uma do valor nominal de 931 eu-
ros e 83 cêntimos, do sócio José António Pedroso Gonçalves, e
sendo outra quota do valor nominal de 224 euros e 46 cêntimos,
do sócio Arlindo Antunes Pereira.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares
de Oliveira. 10707417

J. SILVA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2563;
identificação de pessoa colectiva n.º 500365709; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/13112000.

Certifico que foi nomeado gerente, em 15 de Maio de 2000,
Herlânder Eleutério da Silva.

Está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares
de Oliveira. 10707441

SACC � CONSULTORIA ECONÓMICA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2562;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/08112000.

Certifico que entre António Carlos Soares de Castilho Dias, ca-
sado com Ana Cristina Naia Gomes Castilho Dias na separação
de bens, e José Alberto Ferreira Cardoso, casado com Cristina
Maria Ramalheira Araújo na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade comercial em epígrafe, cujo pacto se regerá
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SACC � Consultoria Eco-
nómica Empresarial, L.da, tem sede social na Praça do Municí-
pio, 67, 1.º, direito, freguesia e concelho de Águeda, e durará por
tempo indeterminado a partir de hoje.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, em território nacional ou estran-
geiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a consultoria e elaboração
de projectos nas áreas da economia, engenharia, arquitectura e ad-
vocacia.

2 � Por deliberação dos sócios, pode a sociedade tomar parte
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), dividido em duas quotas
iguais com os valores nominais de 2500 euros cada, pertencendo
cada uma aos sócios, José Alberto Ferreira Cardoso e António
Carlos Soares de Castilho Dias.

ARTIGO 4.º

1 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a
aquisição de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de
preferência relativamente às cessões de quotas que careçam do
seu consentimento.

2 � Subsidiariamente, quando a sociedade não quiser ou não
puder exercer o direito que lhe cabe, têm os sócios esse direito.

3 � Para os efeitos do disposto no número anterior, o sócio
que pretenda ceder a sua quota a terceiro comunicará à sociedade
e aos restantes sócios, por escrito, a identidade do cessionário,
preço e demais termos da cessão.

4 � Nos 30 dias seguintes a sociedade deve comunicar ao ce-
dente se usa ou não do direito de preferir.

5 � No caso de a sociedade deliberar prescindir do direito de
preferência, os sócios poderão exercer o direito de preferência,
para o que deverão comunicar ao cedente a sua intenção nos 20
dias imediatamente posteriores ao prazo referido no número an-
terior.

ARTIGO 5.º

As quotas não se extinguem por morte dos sócios,
transmitindo-se aos seus sucessores, com dispensa da prestação
de consentimento pela sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse

subjacente ao disposto no anterior artigo 4.º, nomeadamente quan-
do objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência
de divórcio ou processo de separação de bens, não seja a quota
adjudicada ao respectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo
valor da quota determinado em face do último balanço aprovado,
sendo paga em 12 prestações trimestrais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira três meses após a deliberação de amorti-
zação.

ARTIGO 7.º

A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência, obrigando-se com a
assinatura de um gerente, ficando desde já nomeado o sócio
António Carlos Soares Castilho Dias.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral anual deliberará quanto ao destino a dar aos
lucros do exercício, podendo os sócios aprovar, por maioria sim-
ples, a afectação total ou parcial a qualquer fim do interesse so-
cietário, com a faculdade de os não distribuir.

Disposição transitória

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707387

AVEIRO

THIRIART & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4925/
001019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001019.

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2000, exarada
a fl. 126 do livro n.º 109-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, foi constituída entre Car-
los Miguel Relvas Dias Marques, solteiro, maior, e Alain Leon
Julien Thiriart, casado, a sociedade por quotas em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Thiriart & Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conselheiro Quei-
rós, 25, freguesia de Glória, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração,
snack-bar, cafetaria e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Miguel Relvas
Dias Marques e Alain Leon Julien Thiriart.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
veículos automóveis, incluindo por contratos de leasing, bem
como tomar de trespasse estabelecimentos e 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 definitivamen-
te matriculada.

Conferi, está conforme.

24 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fer-
nando Pereira de Araújo. 11236531

CASTELO DE PAIVA

FERREIRAS & VIEIRA, L.DA

Sede: Carcavelos, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 188/940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503202134;
data do depósito: 20000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de exercício de 1999.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, Artur José Bele-
za de Vasconcelos Oliveira. 08311730

TEIXEIRA & TAVARES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 42, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 286/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504289080;
data do depósito: 20000620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de exercício de 1999.

13 de Novembro de 2000. � O Conservador, Artur José Bele-
za de Vasconcelos Oliveira. 08311684

SOUSA & SANTOS, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 33, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 151/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502818956;
data do depósito: 20000620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de exercício de 1999.

13 de Novembro de 2000. � O Conservador, Artur José Bele-
za de Vasconcelos Oliveira. 08311692

ACAL � ARTESANATO CRUZ DA AGRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cruz da Agra, São Martinho, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 89/890116; identificação de pessoa colectiva n.º 502087552;
data do depósito: 20000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de exercício de 1999.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, Artur José Bele-
za de Vasconcelos Oliveira. 08311722

TRANSPORTES BARBOSA E VIEIRA, L.DA

Sede: Guivães, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 192/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503299510;
data do depósito: 20000623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de exercício de 1999.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, Artur José Bele-
za de Vasconcelos Oliveira. 08311714

M. A. MOREIRA DA COSTA, L.DA

Sede: Pereiro, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 138/920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502687886;
data do depósito: 20000620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de exercício de 1999.

13 de Novembro de 2000. � O Conservador, Artur José Bele-
za de Vasconcelos Oliveira. 08311706

SANTA MARIA DA FEIRA

PATRÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3019/900320; identificação de pessoa colectiva
n.º 502314311; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
273/980731.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe foram depositados na pasta da sociedade
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 1997.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07772629

PATRÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3019/900320; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502314311; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
11/981217.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe foram depositados na pasta da sociedade
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 1996.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08036918

CORTIÇAS PEDRO VITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4142/940607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503272078.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08025533

GUIMARÃES, LUCAS & GARRILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5085/970521; identificação de pessoa colectiva
n.º 503973190.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14806185

FISIOFEIRA � CENTRO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA
E RESPIRATÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4114/940530; identificação de pessoa colectiva
n.º 503271489.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806459

NUNES DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2512/880725; identificação de pessoa colectiva
n.º 502015160.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806483

AUTO-PETRÓLEOS � COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4469/950804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503526215.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806530

CESAMAR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4816/960902; identificação de pessoa colectiva
n.º 503733970.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806521

IMOBILIÁRIA DIAS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5014/970310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855995.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806491

CONSTRUÇÕES ROLARTE
DE PAÇOS DE BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 819/710403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500073465.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806505

PANIFICAÇÃO VALINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1532/800317; identificação de pessoa colectiva
n.º 500895082.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08044538
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R. J. N. � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5282/971124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504025180; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/
980724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Reforço do capital para 10 000 000$, sendo o aumento de
9 000 000$ subscrito e realizado em dinheiro, pelos sócios, para
reforço das suas quotas e da seguinte forma: Eduardo Gomes Fa-
miliar e Lúcia Raquel Dias Oliveira, 3 150 000$ cada, e Natália
de Paiva Gomes, 2 700 000$.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte re-

dacção:
1.º

A sociedade mantém a firma R. J. N. Imobiliária e Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Nicolau, 2, sala 105,
1.º, desta cidade de Santa Maria da Feira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em três quotas, sendo uma de 3 000 000$,
da sócia Natália de Paiva Gomes, e duas de 3 500 000$, perten-
centes uma a cada um dos sócios Eduardo Gomes Familiar e
Lúcia Raquel Dias Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Eduardo
Gomes Familiar e Lúcia Raquel Dias Oliveira, já nomeados ge-
rentes.

1 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de
dois gerentes.

2 � Em ampliação normal de sua competência, a gerência po-
derá comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade.

3 � Nos actos de mero expediente ou de simples mandato ju-
dicial é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07772068

MUNDO PEQUENO INFORMÁTICA E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de Gilberta de Paiva, 10, rés-do-chão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6165/991025; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/991025.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída
entre Sérgio Ferreira Duarte, casado com Maria Manuela Matos
da Fonseca na comunhão de adquiridos, DCA � Informática,
L.da, com sede na Rua do Marquês de Pombal, loja 54, Ovar,
Marília Isabel Vieira Borges Duarte, solteira, maior, Artur Jorge
Vieira Borges Duarte, menor, Anabela Ferraz Natária Branco,
divorciada, Maria Alexandra Saraiva Beleza Reis Gomes Correia
de Almeida, casada com Pedro Miguel Monteiro Correia de Al-
meida na comunhão de adquiridos, Isabel Maria da Conceição
Ferreira Casaca, solteira, maior, e Pedro Alexandre Lopes An-
drade Silva, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mundo Pequeno Informática e For-
mação, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Gilberta de Paiva,
10, rés-do-chão, Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços e o
desenvolvimento de actividades formativas e educacionais, com
recurso a novas tecnologias, nomeadamente a informática, bem
como representar no território nacional entidades estrangeiras es-
pecialistas nestas matérias, comercializando os respectivos pro-
dutos e métodos técnicos. Serviços de informática.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em socie-
dades de direito nacional ou estrangeiro e reguladas pela lei ge-
ral ou por legislação especial, incluindo sociedades de responsa-
bilidade limitada, e em sociedades com objecto social diferente
do seu, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos comple-
mentares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de seis quotas, distribuídas
como segue: uma quota com o valor nominal de 1000 euros, per-
tencente à sócia Marília Isabel Vieira Borges Duarte, uma quota
com o valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Artur
Jorge Vieira Borges Duarte, uma quota com o valor nominal de
1400 euros, pertencente à sócia D. C. A. � Informática, L.da, uma
quota com o valor nominal de 375 euros, pertencente à sócia
Anabela Ferraz Natária Branco, uma quota com o valor nominal
de 375 euros, pertencente à sócia Maria Alexandra Saraiva Be-
leza Reis Gomes Correia de Almeida, uma quota com o valor
nominal de 375 euros, pertencente à sócia Isabel Maria da Con-
ceição Ferreira Casaca, uma quota com o valor nominal de
375 euros, pertencente ao sócio Pedro Alexandre Lopes Andrade
Silva, e uma quota com o valor nominal de 100 euros, pertence
ao sócio Sérgio Ferreira Duarte.

ARTIGO 5.º

a) A cessão ou divisão de quotas entre sócios é inteiramente
livre, mas a divisão ou cessão de quotas a favor de terceiros, es-
tranhos à sociedade, incluindo cônjuges, ascendentes ou descen-
dentes, mesmo que gratuita, depende do consentimento da socie-
dade.

b) A sociedade, em primeiro lugar, e, em seguida, os restantes
sócios gozarão do direito de preferência na cessão ou divisão de
quotas a favor de terceiros, estranhos à sociedade, incluindo côn-
juges, ascendentes e descendentes.

c) O sócio que pretenda dividir ou alienar, total ou parcialmen-
te, a terceiros a sua participação no capital social deverá comu-
nicar tal facto por escrito à sociedade, mediante carta registada
com aviso de recepção, devendo essa comunicação conter todos
os elementos essenciais do negócio.

d) Feita essa comunicação à sociedade, esta dispõe de um prazo
máximo de 45 dias para se pronunciar em assembleia geral so-
bre o consentimento a dar à pretendida operação.

e) Uma vez recebida a comunicação referida na alínea d) su-
pra, deverá a sociedade comunicar, por escrito, mediante carta
registada com aviso de recepção, aos restantes sócios todo o con-
teúdo da comunicação, a fim de que os restantes sócios possam,
eventualmente, exercer o seu direito de preferência.

f) Caso a sociedade não se pronuncie dentro do prazo estipu-
lado na alínea d) anterior torna-se livre a operação pretendida.

g) No caso de a sociedade recusar o seu consentimento, ela de-
verá fazer adquirir a quota ou quotas por outra pessoa, nos ter-
mos do disposto no artigo 231.º do Código das Sociedades Co-
merciais, e de tal facto informando o sócio alienante, caso o sócio
alienante não esteja presente na respectiva assembleia geral, no
prazo máximo de oito dias após a realização da assembleia ge-
ral, mediante carta registada com aviso de recepção.

h) Os restantes sócios, no caso de a sociedade não exercer o
seu direito de preferência, terão, sempre e em qualquer circuns-
tância, direito de preferência e nas condições seguintes:

1) Após recebida a comunicação referida na alínea e), supra,
deverá o sócio que pretenda exercer o seu direito de preferência
informar de tal facto a sociedade, dentro do prazo máximo de oito
dias de calendário após ter recebido a mencionada comunicação,
mediante carta registada com aviso de recepção;

2) Existindo mais do que um sócio a pretender exercer o seu
direito de preferência, a quota ou quotas a alienar serão distribu-
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ídas por rateio entre os diversos interessados, na proporção da sua
participação no capital social;

3) No caso de exercício efectivo do direito de preferência, seja
pela sociedade, seja por um ou mais sócios, o pagamento do pre-
ço, determinado nos termos da alínea g), supra, deverá ser efec-
tuado dentro do prazo máximo de 180 dias após a realização da
assembleia geral referida na alínea d), supra.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, é composta por três elementos,
eleitos em assembleia geral por um período de três anos, sendo
desde já nomeados gerentes Eduardo António Ferraz de Liz Co-
elho, Marília Isabel Vieira Borges Duarte e Anabela Ferraz
Natária Branco.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se por uma das seguintes formas:
a) Pela assinatura do gerente único;
b) Pela assinatura de um só gerente nos actos e documentos de

mero expediente, isto é, naqueles que não impliquem quaisquer
responsabilidades para a sociedade;

c) Para obrigar a sociedade em quaisquer outros actos ou con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes;

d) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um procurador;
e) Pela assinatura de um procurador, dentro dos limites do res-

pectivo mandato.
2 � Fica expressamente proibido aos gerentes e mandatários

obrigarem a sociedade em actos e contratos estranhos aos negó-
cios sociais.

ARTIGO 8.º

Para além das situações previstas na lei, o sócio poderá ser ex-
cluído da sociedade no caso de se verificar qualquer uma das se-
guintes situações:

a) Incumprimento de obrigações sociais ou prática de actos por
parte do sócio que prejudiquem a realização dos fins da socie-
dade;

b) Ser o sócio condenado em processo-crime, por sentença tran-
sitada em julgado, por actos praticados contra a sociedade ou
qualquer um dos sócios;

c) Ser a quota do sócio objecto de arrolamento, arresto, penhora
ou de inclusão em massa falida ou insolvente;

d) Ser a quota do sócio adjudicada ao seu cônjuge em proces-
so de partilha subsequente a processo de divórcio ou de separa-
ção judicial de pessoas e bens;

e) Ser a quota do sócio adjudicada ao seu cônjuge, ascendente
ou descendente, subsequente a processo de partilha, em resulta-
do de óbito do sócio;

f) Ter sido o sócio destituído da gerência, com invocação de
justa causa.

ARTIGO 9.º

l � Para além de outras situações legalmente previstas, as
quotas dos sócios poderão ser amortizadas verificado que seja:

a) Qualquer uma das situações previstas no artigo 7.º do pre-
sente pacto social;

b) O consentimento do sócio;
c) Cessão gratuita da sua quota por parte do sócio;
d) A incapacidade do sócio para o exercício normal das suas

funções e ou obrigações sociais em consequência de interdição
ou inabilitação, decretadas em sentença, com base em anomalia
psíquica, surdez-mudez, cegueira, prodigalidade ou abuso de be-
bidas alcoólicas ou estupefacientes.

2 � A contrapartida da amortização da quota será a que re-
sultar de um balanço especialmente organizado para o efeito e
será paga em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses e
um ano após a fixação definitiva da contrapartida.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, poden-
do, porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a corresponden-
te redução do capital social, ou o aumento das restantes quotas,
ou ainda a criação de uma ou mais quotas de valor nominal com-
patível para a alienação a sócios ou terceiros.

ARTIGO 10.º

Para além de outras formas previstas na lei, as assembleias
gerais da sociedade serão convocadas por qualquer dos gerentes
mediante carta registada com aviso de recepção, enviada com uma
antecedência mínima de 15 dias relativamente à data prevista para
a assembleia geral.

ARTIGO 11.º

a) Todos os sócios ficam obrigados, gratuitamente, a não exer-
cer qualquer actividade concorrente com a da sociedade, onde
quer que a sociedade desenvolva qualquer actividade. Excluem-se
as actividades já exercidas por qualquer um dos sócios com cli-
entes já existentes na presente data.

b) No caso de afastamento de um sócio da sociedade, qualquer
que seja o motivo fundamentador desse afastamento, ele fica
obrigado, gratuitamente, e pelo prazo de um ano civil, a não
exercer qualquer actividade directamente concorrente com a da
sociedade, quer no que respeita a produtos, quer a serviços pres-
tados ou vendidos àquela data. A data de referência é a data de
afastamento do sócio da sociedade.

ARTIGO 12.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes
ao capital social, a não ser que a lei estipule outra maioria qua-
lificada.

ARTIGO 13.º

A sociedade inicia imediatamente a sua actividade, pelo que a
gerência fica autorizada a praticar em nome dela, mesmo antes
do registo, actos e negócios jurídicos no âmbito do objecto soci-
al, bem como a levantar das entradas depositadas os montantes
necessários para satisfazer as referidas obrigações.

Conferida, está conforme o original.

9 de Novembro de 1999. � A Conservadora, Maria Arminda
Branco da Silva Soares Duarte. 09755799

MADEIFEIRA � AGENTES, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3634/921106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502899239.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14807548

SOARES & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2832/890814; identificação de pessoa colectiva
n.º 502205105.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800799

VOUGATEL � COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6154/991008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504707450.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800306
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ANTÓNIO DA MOTA SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3368/911217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502670800.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800802

SOTEBOR � SOCIEDADE TÉCNICA
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3620/921026; identificação de pessoa colectiva
n.º 502941758.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800780

MANUEL NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3998/940128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503134384.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14807440

MANUEL ROCHA, FERNANDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4558/951214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503553697.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14807475

VIEIRA CORK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3458/920319; identificação de pessoa colectiva
n.º 502748605.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08006091

F. A. P. 6 FOTOGRAFIA AÉREA PORTUGUESA
DOS SEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5548/980513; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155580.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12526398

ZONA VERDE, CONSULTORIA
E ESTUDOS AGRÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4876/961021; identificação de pessoa colectiva
n.º 503757659.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12526363

ALVES MARQUES E SILVA, INDÚSTRIA
E TRANSFORMAÇÃO CORTIÇA

E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4606/960126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582662.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12526444

A. DIAS DE SOUSA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4655/960318; identificação de pessoa colectiva
n.º 504760092.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12950505

CICLOARTE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4840/960919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503756717.
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Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800764

N. A. I. � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS
DE SANTA MARIA DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3511/920520; identificação de pessoa colectiva
n.º 502769327.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800748

F E P � ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5433/980227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118714.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800756

MANUEL MARQUES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6016/990624; identificação de pessoa colectiva
n.º 504506331.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14806410

ANTÓNIO DOS SANTOS TAVARES & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5005/970227; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855952.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12969516

ESCOLA DE CONDUÇÃO ARRIFANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6583/000926; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 29/000926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de constituição entre Paulo José Beleza Lopes, ca-
sado com Licínia Maria Valente Sá na comunhão geral, e Alfredo
de Jesus Gomes, casado com Maria da Conceição Fernandes de
Sá Gomes na comunhão de adquiridos, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução Arrifanense,
L.da, com sede na Rua de Terras de Santa Maria, freguesia de
Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no ensino de condução automóvel; mo-
tociclos e ciclomotores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é
de 25 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de
12 250 euros, pertencente ao sócio Alfredo de Jesus Gomes, e
outra de 12 750 euros, pertencente ao sócio Paulo José Beleza
Lopes.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a metade,
devendo a parte restante ser realizada no prazo de cinco anos a
partir desta data.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 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 soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800675

MANUEL MENDES DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5040/970325; identificação de pessoa colectiva
n.º 503885029.
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Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806440

AUTENTICA ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5234/971015; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984949.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806432

JEA � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2206/861217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501755187.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13806700

CARDOSO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1333/780223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500740038.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14815303

LUÍS DA SILVA � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4294/950117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503383619.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12969451

ANTÓNIO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1528/800303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500956677.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800721

VERTICE D�ÁGUA � SONDAGENS
E PERFURAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5858/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504436627.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08045992

LUÍS AMASTOR � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2905/891129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502252820.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14827344

SUPER-MERCADO CONCHA DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3459/920319; identificação de pessoa colectiva
n.º 502742100.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813602

CARLA ALEXANDRA & ANA PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6582/000926; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 16/000926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de constituição entre Carla Alexandra Martins da
Rocha, casada com Rui Miguel Pinto de Almeida na comunhão
de adquiridos, e Ana Paula Pereira da Castro, casada com José
Júlio da Silva Pereira na comunhão de adquiridos, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carla Alexandra & Ana Paula, L.da,
e tem a sua sede na Rua Um, 63, rés-do-chão, Urbanização do
Cerrado, Edifício das Palmeiras, da freguesia de Paços de Bran-
dão, deste concelho.

Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social.
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2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de tu-
rismo.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Carla Alexandra
Martins Rocha e Ana Paula de Castro.

4.º

Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de ca-
pital, com precedente deliberação das sócias, tomada por unani-
midade, até dobro do montante do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por ambas as sócias,
desde já nomeadas gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

2 � Porém, nos serviços de mero expediente basta a assina-
tura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

 a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a socie-
dade.

6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; quando feitas a es-
tranhos carecem do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, reservando-se àquela, em primeiro lugar, e a estes, em
segundo lugar, o direito de preferência.

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não prescre-
va formalidades especiais.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14812657

DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6494/000710; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/000710.

Certifico que pela apresentação supra-referida Domingos Pau-
lo Oliveira Santos, casado com Sandra Raquel Pinto Batista San-
tos na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Domingos Paulo de Oliveira San-
tos, Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede será à Rua da Corga, 187, freguesia de Fiães, con-
celho de Santa Maria da Feira.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, re-
presentando uma quota de igual valor, pertencente ao outorgante.

5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a in-
tervenção do gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o outorgante.

6.º

O gerente fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do ob-
jecto social.

7.º

1 � O gerente pode comprar, vender, alienar ou tomar de ar-
rendamento quaisquer móveis ou imóveis para a sociedade.

2 � Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para
a sociedade, podendo assinar contratos de leasing e ALD.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 11559586

FÁBRICA DE PAPEL DO CERRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1310/780124; identificação de pessoa colectiva
n.º 500731985; inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
26/28/000926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Reforço do capital para 50 120 500$, sendo o aumento de
4 120 500$ realizado por incorporação de reservas livres e subs-
crito pelos sócios na proporção e em reforço das suas quotas, re-
denominação do capital para euros e alteração parcial do contra-
to.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 250 000 euros, dividido em oito quotas, sendo qua-
tro iguais de 36 413 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Américo, Joaquim, Laura e Piedade, e quatro iguais de
26 087 euros, todas pertencentes à sociedade sócia Manuel José
de Oliveira & C.a, L.da

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14812665

AMORIM � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3911/931028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503113573; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
10/000720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de reforço do capital para 20 048 200$, sendo o au-
mento de 15 048 200$ realizado em dinheiro, mediante a emis-
são de novas acções, redenominação do capital para 100 000 euros
e consequente alteração do contrato.

Artigos alterados: 2.º, n.º 1, 5.º, 6.º, n.os 1, 2, 3 e 6, 8.º, n.º 1,
10.º, 11.º, n.º 3, 18.º, n.º 4, 19.º, n.os 1, 2 e 4, 20.º, n.º 1, 21.º, 22.º,
n.º 4, 23.º, 24.º, n.º 1, alínea i), 25.º, 27.º, n.º 1, 29.º, 30.º, n.º 1,
e 32.º, n.º 3, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Meladas, 380, fre-
guesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 20 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.
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3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural
ou incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múl-
tiplos de 1000.

6 � As acções são nominativas.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o ca-
pital social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas
por lei, até ao montante de 500 000 euros.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações
obtidas através do exercício do direito de informação para fins es-
tranhos ao mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro
accionista constitui o infractor em responsabilidade, nos termos
gerais, pelos danos que lhes causar e implica a amortização das
acções por ele detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia
geral, devendo o conselho de administração proceder à sua con-
vocação no prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento
do facto que permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qual-
quer meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da
amortização é o valor contabilístico das acções, apurado através
do último balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as
partes, o pagamento da contrapartida da amortização pode ser
fraccionado em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem
qualquer acréscimo de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contra-
partida da amortização deve ser feito até seis meses após a fixa-
ção definitiva dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira
vence-se no prazo máximo de seis meses contados da data da
fixação definitiva da contrapartida e cada uma das demais, em
prazo, com referência ao momento estipulado para a realização
da anterior, igual ao estabelecido para a inicial.

ARTIGO 11.º

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títu-
los de dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se
em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

ARTIGO 18.º

4 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por
aquela deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em par-

ticipação nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída
a cada um.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que,
com a antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada
para a respectiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 200
acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar
na assembleia geral por um deles, observado o disposto no nú-
mero anterior.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 20.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais
secretários.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-

cício;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei

ou por este contrato;

b) Sempre que:
b.1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conse-

lho fiscal o solicitem;
b.2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condi-

ções previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b.2), do

número anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os
assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade
da reunião da assembleia; considera-se não justificado o requeri-
mento cujos motivos, por obscuridade, contradição ou insuficiên-
cia, não esclareçam concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia
geral convocada a requerimento de accionistas possa deliberar
devem estar presentes ou fazer-se representar accionistas deten-
tores de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei
para legitimar o pedido da convocação da reunião.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convoca-
ção da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as ac-
ções da sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas
com a antecedência legal mínima em relação à data da sua reali-
zação.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já
convocada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos,
deve(m) deduzir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente
da mesa, identificando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 22.º

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por
escrito entregue na sede da sociedade com a antecedência míni-
ma de cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião a
que se referirem; o presidente da mesa da assembleia geral, quan-
do tiver dúvidas sobre a veracidade das assinaturas dos escritos
comunicando as representações, pode exigir o reconhecimento
notarial delas.

ARTIGO 23.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto de 3 a 15 membros, um dos quais de-
sempenhará as funções de presidente e podendo um ou mais de-
sempenhar as de vice-presidente(s).

ARTIGO 24.º

1 � ...............................................................................................
i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e

na lei.
ARTIGO 25.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão
registada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 � Sendo composto por cinco ou mais membros, o conselho

de administração pode, nos termos fixados no número anterior,
delegar as competências aí referidas numa comissão executiva,
constituída por um número menor, ímpar, de administradores, um
dos quais será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem
caberá o mesmo cargo nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funcio-
namento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão
registada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu
suplente.

ARTIGO 27.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convoca-
ção, por qualquer meio, do seu presidente ou de outros adminis-
tradores, nos termos da lei imperativa.

ARTIGO 29.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplica-
ção que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações de-
correntes de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso
do exercício, até ao máximo permitido por lei.
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ARTIGO 30.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação de accionistas que detenham acções correspon-
dentes a pelo menos 51 % do capital social realizado.

ARTIGO 32.º

3 � Os accionistas da sociedade ficam obrigados a efectuar
prestações acessórias, em dinheiro, até ao montante de
500 000 euros, por uma ou mais vezes, onerosa ou gratuitamen-
te, vencendo ou não juros, conforme venha a ser deliberado em
assembleia geral.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12517402

PRATAPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3275/910508; identificação de pessoa colectiva
n.º 502596414.

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

Cessação de funções de gerente de José Joaquim Mendes da
Fonseca, por renúncia.

Data: 30 de Junho de 2000.
Designação de gerente de Jorge Manuel Pereira Pires, casado,

residente na Travessa de Ermilhe, freguesia de Mozelos, Santa
Maria da Feira.

Data: 30 de Junho de 2000.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14794705

COMBUSLANGÓBRICA � COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Grandal, Fiães, Santa Maria da Feira
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 4846/960927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503755516; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
000927.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução.

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14812746

SOARES DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1497/791030; identificação de pessoa colectiva
n.º 500910626; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 14 e 15/
000927.

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

Cessação de funções de gerente de Horácio do Nascimento
Martins Macena, por renúncia.

Data: 6 de Setembro de 2000.

Cessação de funções de gerente de Luís Miguel Martins Da-
masceno, por renúncia.

Data: 4 de Setembro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14812762

IMOBILIÁRIA � PAULO DOS SANTOS
GOMES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5750/981112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504298143.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12969486

CIFIAL � FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6219/991216; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/991216.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe,
a qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma CIFIAL � Fundição e Tecnolo-
gia, S. A., e durará por tempo indeterminado a contar da data da
sua constituição.

ARTIGO 2.º

Sede

1.º A sociedade tem a sua sede na Avenida de Santiago, 184,
freguesia de Riomeão, concelho de Santa Maria da Feira, podendo
esta ser transferida para outro local do território nacional por sim-
ples deliberação do conselho de administração, dentro dos limi-
tes da lei.

2.º O conselho de administração poderá criar filiais, sucursais,
agências, delegações ou escritórios de representação, no País ou
no estrangeiro, obtida que seja a autorização das entidades com-
petentes, se for caso disso.

3.º O conselho de administração poderá ainda montar, deslo-
car, autonomizar ou desmontar as instalações fabris ou comerciais
que julgue úteis ou convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 3.º

Objecto

1.º A sociedade tem por objecto a fundição de metais não
ferrosos. Concepção, desenvolvimento e fabricação de produtos
metálicos com utilização de tecnologias diversas. Acabamentos e
maquinagem de componentes diversos.

2.º A sociedade pode adquirir e alienar participações em soci-
edades com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de respon-
sabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complemen-
tares de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1.º O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 000$ e divide-se em 500 000 acções no valor nominal de
1000$ cada uma, todas subscritas como se segue:

a) As entradas dos accionistas Ângelo Ludgero da Silva Mar-
ques, José Nestor da Silva Marques, Luís José da Silva Marques
e Maria Flora da Silva Marques Ribeiro ficam nesta data integral-
mente realizadas em dinheiro;

b) A accionista CIFIAL S. G. P. S., S. A., subscreve
499 996 acções, realizando, igualmente nesta data, a sua entrada
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através da transferência para a sociedade de um estabelecimento
industrial de fundição de metais não ferrosos e de concepção,
desenvolvimento e fabricação de produtos metálicos com utiliza-
ção de tecnologias diversas, instalado num prédio a si pertencente
sito no lugar da Abelheira, Pinhal Grande, composto de um con-
junto de elementos patrimoniais activos e passivos, no valor de
667 247 482$;

c) O valor do estabelecimento transferido excede o valor no-
minal subscrito pela accionista CIFIAL S. G. P. S., S. A., em
167 251 482$, importância que lhe deverá ser creditada numa con-
ta de suprimentos.

2.º As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000
ou múltiplos de 10 000 acções.

3.º As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis nos termos da lei.

4.º A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto e ac-
ções remíveis.

5.º Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

6.º Os títulos representativos das acções ou obrigações serão
sempre assinados por dois administradores, um dos quais deverá
ser o presidente do conselho de administração, podendo as assi-
naturas ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 5.º

Direito de preferência nos aumentos de capital

Os accionistas gozam, na proporção das acções que possuírem,
do direito de preferência nos aumentos do capital social, quer na
subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1.º Mediante deliberação da assembleia geral, tomada sob pro-
posta do conselho de administração, com o parecer favorável do
fiscal único, a sociedade poderá emitir, quer no mercado inter-
no, quer no mercado externo, obrigações e outros títulos de dí-
vida de natureza semelhante, que se encontrem legalmente auto-
rizados.

2.º Os termos e condições de emissão, nomeadamente quando
se trate de obrigações convertíveis ou a que se atribuem direitos
especiais, serão fixados para cada caso pelo conselho de admi-
nistração, com prévia autorização da assembleia geral e com o
voto de concordância do fiscal único.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração, sem necessidade de autorização da assembleia geral, ad-
quirir acções e obrigações próprias e outros títulos de dívidas por
ela emitidos, dentro dos limites legais, podendo com elas fazer
quaisquer operações convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1.º Fazem parte da assembleia geral os accionistas que, pelo
menos com a antecedência de 15 dias sobre a data designada para
a respectiva reunião, tiverem averbadas em seu nome, no livro
de registo da sociedade, ou nesta depositadas, ou provem ter de-
positadas em estabelecimento bancário, pelo menos 100 acções.

2.º A cada 100 acções corresponde um voto.
3.º As acções próprias, enquanto na posse da sociedade, não

terão direito a voto nem contarão para o quórum.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1.º A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e por um secretário, eleitos pela assembleia geral.

2.º Compete ao presidente da mesa convocar e dirigir as reu-
niões da assembleia geral, dar posse aos membros do conselho
de administração e ao fiscal único, assinar os termos de abertura
e encerramento dos livros e actas da assembleia geral, conselho
de administração, do livro de autos de posse dos respectivos
membros, bem como exercer as demais funções conferidas pela
lei, pela assembleia geral e pelos estatutos.

3.º Ao secretário da mesa da assembleia geral incumbe, além
de coadjuvar o presidente, toda a documentação e expediente
relativos à assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

1.º As convocações da assembleia geral devem ser feitas por
meio de anúncio publicado no Diário da República e em jornal
da localidade da sede social ou, na falta deste, num dos jornais
aí mais lidos.

2.º Entre a publicação e a data da reunião da assembleia geral
deve mediar pelo menos um mês.

3.º No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
as publicações poderão ser substituídas por convocatória por carta
registada, nas condições e termos previstos nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Periodicidade das reuniões da assembleia geral

1.º A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, uma vez por
ano, a fim de deliberar sobre o relatório de gestão e as contas re-
lativas ao exercício anterior, deliberar sobre a proposta de apli-
cação dos resultados, proceder às eleições dos órgãos sociais,
quando for caso disso, proceder à apreciação geral da adminis-
tração e fiscalização da sociedade e deliberar sobre qualquer as-
sunto para que haja sido convocada.

2.º Além do caso previsto no número anterior, a assembleia
geral reunirá por iniciativa do presidente da mesa e sempre que
convocado a pedido do conselho de administração, do fiscal úni-
co ou de accionistas que representem pelo menos 5 % do capital
social.

ARTIGO 12.º

Representação dos accionistas

1.º Sem prejuízo do disposto no número seguinte, um accio-
nista poderá fazer-se representar na assembleia pelo seu cônju-
ge, ascendente, descendente ou por um membro do conselho de
administração da sociedade.

2.º Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia por pessoa singular indicada em carta diri-
gida ao presidente da mesa.

3.º Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa,
por carta recebida até às 17 horas do penúltimo dia anterior ao
fixado para a reunião da assembleia geral, o nome de quem os
representa.

4.º O mandato poderá ser conferido por meio de simples carta
assinada pelo mandante, dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

Assuntos que podem ser objecto de deliberação

Salvo o disposto nos artigos 54.º, alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 376.º e artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais, a
assembleia geral só poderá deliberar sobre os assuntos que tenham
sido expressamente referidos no aviso convocatório.

ARTIGO 14.º

Quórum constitutivo

1.º A assembleia considera-se validamente constituída e em
condições de deliberar desde que a ela compareça um mínimo
de accionistas que represente, pelo menos, metade do capital so-
cial.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 285 � 12 de Dezembro de 200026 140-(116)

2.º Quando a assembleia não possa funcionar por falta de su-
ficiente representação do capital social, terá lugar uma hora de-
pois, seja qual for o capital representado.

3.º Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os casos
em que a lei ou os estatutos disponham de forma diferente.

ARTIGO 15.º

Quórum deliberativo

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo se outra maio-
ria for legal ou estatutariamente exigida.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição

1.º A administração da sociedade é exercida por um conselho
de administração, composto por três ou mais membros, eleitos
pela assembleia geral, dispensados de caução.

2.º As pessoas colectivas podem ser eleitas para o conselho de
administração, devendo nomear uma pessoa singular para exer-
cer o cargo em nome próprio.

ARTIGO 17.º

Competência

Ao conselho de administração compete gerir as actividades da
sociedade, representá-las em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, bem como praticar todos os actos tendentes à realiza-
ção do objecto social, nos termos legalmente previstos, ressalva-
das as matérias legal ou estatutariamente da competência ou
sujeitas a autorização da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Presidente do conselho de administração

Ao presidente do conselho de administração competirá convo-
car as reuniões e dirigir os trabalhos, cabendo-lhe voto de quali-
dade.

ARTIGO 19.º

Reuniões e deliberações

1.º O conselho de administração reunirá pelo menos trimestral-
mente e, além disso, sempre que seja convocado com a antece-
dência mínima de oito dias pelo respectivo presidente, por sua ini-
ciativa ou a solicitação de dois administradores ou do fiscal único.

2.º Para o conselho de administração poder deliberar é indis-
pensável que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros.

3.º As deliberações deverão ser tomadas por maioria dos vo-
tos dos administradores presentes ou representados.

ARTIGO 20.º

Forma de obrigar a sociedade

1.º O conselho de administração pode delegar em um ou mais
administradores parte dos seus poderes para a execução das suas
deliberações.

2.º O conselho de administração pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

3.º Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidade para
a sociedade vinculam-na se praticados:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um

mandatário com poderes para o acto;
c) Pelas assinaturas de dois procuradores, agindo dentro dos po-

deres que lhes tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um administrador a quem tenham sido de-

legados poderes por deliberação registada em acta do conselho de
administração;

e) Pela assinatura de um procurador com poderes para a práti-
ca de acto certo e determinado.

4.º É suficiente a assinatura de um só administrador ou de um
procurador com poderes bastantes para a prática dos seguintes
actos:

a) Endosso de letras que hajam sido sacadas pela sociedade;
b) Endosso de cheques para depósito em contas bancárias aber-

tas em nome da sociedade.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 21.º

Composição

1.º A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

2.º O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e contas

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o ba-
lanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 23.º

Lucros

1.º Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzida a
percentagem que dentro dos limites fixados por lei for delibera-
da para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a
assembleia geral determinar, sem que a mesma fique vinculada
à quota-parte da distribuição obrigatória dos lucros.

2.º O conselho de administração pode autorizar que no decur-
so de um exercício sejam feitos aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, observadas que sejam as regras legais mínimas.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 24.º

Duração dos mandatos

1.º O mandato dos membros da assembleia geral, do conselho
de administração e do fiscal único será de três anos, sendo per-
mitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2.º Não obstante os membros dos órgãos sociais serem eleitos
por prazo certo, mantêm-se em funções até à sua efectiva subs-
tituição.

ARTIGO 25.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do contrato social é exclu-
sivamente competente o foro da comarca da situação da sede da
sociedade.

ARTIGO 26.º

Dissolução

1.º Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do con-
selho de administração que ao tempo estiverem em exercício.

2.º Havendo escusa por parte de todos os liquidatários, toma-
da em assembleia geral que delibere a dissolução, a mesma
designará uma comissão liquidatária e fixará um prazo para o
efeito.

ARTIGO 27.º

Designação dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o triénio de
1999 a 2001, compostos pelos seguintes elementos:

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria Flora da Silva
Marques Ribeiro; secretário, Dr. Joaquim Fernando de Almeida
Castro e Melo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 285 � 12 de Dezembro de 2000 26 140-(117)

Conselho de administração: presidente, engenheiro Ângelo Lud-
gero da Silva Marques; vice-presidente, José Nestor da Silva Mar-
ques; administradores: Dr. José Manuel Couto Dias Pinto,
Dr. Manuel Augusto Nogueira de Sousa e engenheiro Victor
Verdial de Castro Moura.

Fiscal único: efectivo, Abílio Azevedo, António Baptista, Elí-
sio Quintas e Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada pelo Dr. Lino Augusto Rodrigues Vieira, ca-
sado, revisor oficial de contas, com domicílio na Rua de São João
de Brito, 610, 1.º, sala 2, no Porto; suplente, Dr. José Elísio Lopes
da Silva Quintas, casado, revisor oficial de contas, com domicí-
lio na morada acima indicada.

O relatório do revisor oficial de contas, que foi depositado na
pasta respectiva, tem o seguinte conteúdo:

Relatório do revisor oficial de contas (nos termos
dos artigos 28.º e 29.º do Código das Sociedades Comerciais)

1 � Introdução:
Constitui objecto do presente relatório verificar as entradas em

espécie, nos termos dos artigos 28.º e 29.º do Código das Socie-
dades Comerciais, da sociedade a constituir sob a denominação
de CIFIAL � Fundição e Tecnologia, S. A., cujo objecto social
consiste na fundição de metais não ferrosos, concepção, desenvol-
vimento e fabricação de produtos metálicos com utilização de
tecnologias diversas, acabamentos e maquinagem de componen-
tes diversos, com o número provisório de identificação de pes-
soa colectiva P 504543105, tendo sido emitido o respectivo cer-
tificado de admissibilidade de firma ou denominação em 28 de
Maio de 1999, revalidado em 11 de Novembro de 1999.

O capital social da sociedade será de 500 000 000$, dividido
em 500 000 acções no valor nominal de 1000$ cada uma, todas
subscritas como se segue:

Ângelo Ludgero da Silva Marques, casado, contribuinte
n.º 107066270 � 1000$;

José Nestor da Silva Marques, casado, contribuinte
n.º 135295912 � 1000$;

Luís José da Silva Marques, casado, contribuinte
n.º 107066297 � 1000$;

Maria Flora da Silva Marques Ribeiro, viúva, contribuinte
n.º 140074392 � 1000$;

CIFIAL, S. G. P. S., S. A., contribuinte n.º 500061122 �
499 996 000$.

A CIFIAL, S. G. P. S., S. A., realiza o capital subscrito em es-
pécie, conforme descrição referida no n.º 2, e os restantes accio-
nistas realizam com entradas em numerário.

2 � Descrição dos bens a transmitir e respectivos valores:
A realização em espécie por parte da CIFIAL, S. G. P. S.,

S. A., consumar-se-á com a entrada de um património constituí-
do por um conjunto de elementos patrimoniais activos e passi-
vos, de um estabelecimento industrial de fundição de metais não
ferrosos e de concepção, desenvolvimento e fabricação de pro-
dutos metálicos, a funcionar no lugar da Abelheira, Pinhal Gran-
de, freguesia de Rio Meão, ao qual é atribuído um valor global
líquido de 667 247 482$, activos e passivos estes que são os se-
guintes:

Activos

2.1 � Imobilizado corpóreo líquido no valor de 676 886 424$;
2.2 � Imobilizado incorpóreo líquido no valor de 41 005 075$;
2.3 � Existências no valor de 122 458 540$;
2.4 � Dívidas de clientes no valor de 100 837 303$.

Passivos

2.5 � Dívidas a terceiros (fornecedores e outros credores) no
valor de 147 539 393$;

2.6 � Diferimentos (proveitos diferidos e acréscimos de cus-
tos) no valor de 126 400 467$.

Património líquido a transmitir � 667 247 482$.
Não se identificam no presente relatório os clientes e fornece-

dores por razões de sigilo comercial.
3 � Identificação da titular dos bens:
Os bens, direitos e obrigações acima descritos são da titulari-

dade da CIFIAL, S. G. P. S., S. A., sociedade anónima com sede
na Avenida de Santiago, 184, freguesia de Rio Meão, concelho
de Santa Maria da Feira, pessoa colectiva com o n.º 500061122,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa

Maria da Feira sob o n.º 177, com o capital social, integralmen-
te realizado, de 1 200 000 000$.

4 � Avaliação dos bens:
Os valores do património (estabelecimento industrial) referido

no n.º 2 do relatório correspondem aos valores contabilísticos re-
sultantes da aplicação dos princípios contabilísticos geralmente
aceites.

5 � Valor atribuído aos bens:
Os bens, direitos e obrigações descritos no n.º 2 do presente re-

latório são avaliados pelos valores aí descritos.
É atribuído ao património a transmitir o valor de 667 247 482$,

valor este que excede o valor nominal do capital subscrito pela
CIFIAL, S. G. P. S., S. A., em 167 251 482$, importância que lhe
deve ser creditada numa conta de suprimentos.

6 � Conclusão:
É nossa opinião que o valor atribuído ao património, como con-

junto de bens, direitos e obrigações a transmitir, acrescido das im-
portâncias em numerário, não só suporta o valor nominal das ac-
ções no total de 500 000 000$, a subscrever pelas pessoas
singulares e colectiva nas condições referidas no n.º 1 do presente
relatório, como ainda excede em 167 251 482$, importância que
deve ser creditada numa conta de suprimentos a favor de CIFIAL,
S. G. P. S., S. A.

6 de Dezembro de 1999. � Em representação de Hernâni Du-
arte, Leite de Assunção, Santos Silva e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Joaquim dos Santos Silva, revisor
oficial de contas n.º 618.

Conferida, está conforme o original.

28 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08052590

CIFIAL � CENTRO INDUSTRIAL DE FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6218/991216; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/991216.

Certifico que pela apresentação supra e em relação à sociedade
em epígrafe foi efectuado o registo de constituição de sociedade,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma CIFIAL � Centro Industrial de
Ferragens, S. A., e durará por tempo indeterminado a contar da
data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

Sede

1.º A sociedade tem a sua sede na Avenida de Santiago, 184,
freguesia de Riomeão, concelho de Santa Maria da Feira, podendo
esta ser transferida para outro local do território nacional por sim-
ples deliberação do conselho de administração, dentro dos limi-
tes da lei.

2.º O conselho de administração poderá criar filiais, sucursais,
agências, delegações ou escritórios de representação, no País ou
no estrangeiro, obtida que seja a autorização das entidades com-
petentes, se for caso disso.

3.º O conselho de administração poderá ainda montar, deslo-
car, autonomizar ou desmontar as instalações fabris ou comerciais
que julgue úteis ou convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 3.º

Objecto

1.º A sociedade tem por objecto a estampagem e fabricação de
ferragens, nomeadamente fechaduras, puxadores, dobradiças e ou-
tros produtos afins para a construção civil.
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2.º A sociedade pode adquirir e alienar participações em soci-
edades com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de respon-
sabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complemen-
tares de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1.º O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
750 000 000$ e divide-se em 750 000 acções no valor nominal de
1000$ cada uma, todas subscritas como se segue:

a) As entradas dos accionistas Ângelo Ludgero da Silva Mar-
ques, José Nestor da Silva Marques, Luís José da Silva Marques
e Maria Flora da Silva Marques Ribeiro ficam nesta data integral-
mente realizadas em dinheiro;

b) A accionista CIFIAL S. G. P. S., S. A., subscreve
749 996 acções, realizando, igualmente nesta data, a sua entrada
através da transferência para a sociedade de um estabelecimento
industrial de estampagem e fabricação de ferragens instalado num
prédio a si pertencente, sito na Avenida de Santiago, 184, fregue-
sia de Riomeão, concelho de Santa Maria da Feira, composto de
um conjunto de elementos patrimoniais activos e passivos no va-
lor de 1 125 279 820$;

c) O valor do estabelecimento transferido excede o valor no-
minal subscrito pela accionista CIFIAL S. G. P. S., S. A., em
375 283 820$, importância que lhe deverá ser creditada numa con-
ta de suprimentos.

2.º As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000
ou múltiplos de 10 000 acções.

3.º As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis nos termos da lei.

4.º A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto e ac-
ções remíveis.

5.º Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

6.º Os títulos representativos das acções ou obrigações serão
sempre assinados por dois administradores, um dos quais deverá
ser o presidente do conselho de administração, podendo as assi-
naturas ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 5.º

Direito de preferência nos aumentos de capital

Os accionistas gozam, na proporção das acções que possuírem,
do direito de preferência nos aumentos do capital social, quer na
subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1.º Mediante deliberação da assembleia geral, tomada sob pro-
posta do conselho de administração, com o parecer favorável do
fiscal único, a sociedade poderá emitir, quer no mercado inter-
no, quer no mercado externo, obrigações e outros títulos de dí-
vida de natureza semelhante, que se encontrem legalmente auto-
rizados.

2.º Os termos e condições de emissão, nomeadamente quando
se trate de obrigações convertíveis ou a que se atribuem direitos
especiais, serão fixados para cada caso pelo conselho de admi-
nistração, com prévia autorização da assembleia geral e com o
voto de concordância do fiscal único.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração, sem necessidade de autorização da assembleia geral, ad-
quirir acções e obrigações próprias e outros títulos de dívidas por
ela emitidos, dentro dos limites legais, podendo com elas fazer
quaisquer operações convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1.º Fazem parte da assembleia geral os accionistas que, pelo
menos com a antecedência de 15 dias sobre a data designada para
a respectiva reunião, tiverem averbadas em seu nome, no livro
de registo da sociedade, ou nesta depositadas, ou provem ter de-
positadas em estabelecimento bancário, pelo menos 100 acções.

2.º A cada 100 acções corresponde um voto.
3.º As acções próprias, enquanto na posse da sociedade, não

terão direito a voto nem contarão para o quórum.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1.º A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e por um secretário, eleitos pela assembleia geral.

2.º Compete ao presidente da mesa convocar e dirigir as reu-
niões da assembleia geral, dar posse aos membros do conselho
de administração e ao fiscal único, assinar os termos de abertura
e encerramento dos livros e actas da assembleia geral, conselho
de administração, do livro de autos de posse dos respectivos
membros, bem como exercer as demais funções conferidas pela
lei, pela assembleia geral e pelos estatutos.

3.º Ao secretário da mesa da assembleia geral incumbe, além
de coadjuvar o presidente, toda a documentação e expediente
relativos à assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

1.º As convocações da assembleia geral devem ser feitas por
meio de anúncio publicado no Diário da República e em jornal
da localidade da sede social ou, na falta deste, num dos jornais
aí mais lidos.

2.º Entre a publicação e a data da reunião da assembleia geral
deve mediar pelo menos um mês.

3.º No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
as publicações poderão ser substituídas por convocatória por carta
registada, nas condições e termos previstos nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Periodicidade das reuniões da assembleia geral

1.º A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, uma vez por
ano, a fim de deliberar sobre o relatório de gestão e as contas re-
lativas ao exercício anterior, deliberar sobre a proposta de apli-
cação dos resultados, proceder às eleições dos órgãos sociais,
quando for caso disso, proceder à apreciação geral da adminis-
tração e fiscalização da sociedade e deliberar sobre qualquer as-
sunto para que haja sido convocado.

2.º Além do caso previsto no número anterior, a assembleia
geral reunirá por iniciativa do presidente da mesa e sempre que
convocada a pedido do conselho de administração, do fiscal úni-
co ou de accionistas que representem pelo menos 5 % do capital
social.

ARTIGO 12.º

Representação dos accionistas

1.º Sem prejuízo do disposto no número seguinte, um accio-
nista poderá fazer-se representar na assembleia pelo seu cônju-
ge, ascendente, descendente ou por um membro do conselho de
administração da sociedade.

2.º Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia por pessoa singular indicada em carta diri-
gida ao presidente da mesa.

3.º Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa,
por carta recebida até às 17 horas do penúltimo dia anterior ao
fixado para a reunião da assembleia geral, o nome de quem os
representa.
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4.º O mandato poderá ser conferido por meio de simples carta
assinada pelo mandante, dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

Assuntos que podem ser objecto de deliberação

Salvo o disposto nos artigos 54.º, alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 376.º e artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais, a
assembleia geral só poderá deliberar sobre os assuntos que tenham
sido expressamente referidos no aviso convocatório.

ARTIGO 14.º

Quórum constitutivo

1.º A assembleia considera-se validamente constituída e em
condições de deliberar desde que a ela compareça um mínimo de
accionistas que representem pelo menos metade do capital social.

2.º Quando a assembleia não possa funcionar por falta de su-
ficiente representação do capital social terá lugar uma hora de-
pois, seja qual for o capital representado.

3.º Exceptua-se do disposto nos números anteriores os casos em
que a lei ou os estatutos disponham de forma diferente.

ARTIGO 15.º

Quórum deliberativo

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo se outra maio-
ria for legal ou estatutariamente exigida.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição

1.º A administração da sociedade é exercida por um conselho
de administração, composto por três ou mais membros, eleitos
pela assembleia geral, dispensados de caução.

2.º As pessoas colectivas podem ser eleitas para o conselho de
administração, devendo nomear uma pessoa singular para exer-
cer o cargo em nome próprio.

ARTIGO 17.º

Competência

Ao conselho de administração compete gerir as actividades da
sociedade, representá-las em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, bem como praticar todos os actos tendentes à realiza-
ção do objecto social, nos termos legalmente previstos, ressalva-
das as matérias legal ou estatutariamente da competência ou
sujeitas a autorização da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Presidente do conselho de administração

Ao presidente do conselho de administração competirá convo-
car as reuniões e dirigir os trabalhos, cabendo-lhe voto de quali-
dade.

ARTIGO 19.º

Reuniões e deliberações

1.º O conselho de administração reunirá pelo menos trimestral-
mente e, além disso, sempre que seja convocado com a antece-
dência mínima de oito dias pelo respectivo presidente, por sua ini-
ciativa ou a solicitação de dois administradores ou do fiscal único.

2.º Para o conselho de administração poder deliberar é indis-
pensável que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros.

3.º As deliberações deverão ser tomadas por maioria dos vo-
tos dos administradores presentes ou representados.

ARTIGO 20.º

Forma de obrigar a sociedade

1.º O conselho de administração pode delegar em um ou mais
administradores parte dos seus poderes para a execução das suas
deliberações.

2.º O conselho de administração pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

3.º Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidade para
a sociedade vinculam-na se praticados:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um

mandatário com poderes para o acto;
c) Pelas assinaturas de dois procuradores, agindo dentro dos po-

deres que lhes tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um administrador a quem tenham sido de-

legados poderes por deliberação registada em acta do conselho de
administração;

e) Pela assinatura de um procurador com poderes para a práti-
ca de acto certo e determinado.

4.º É suficiente a assinatura de um só administrador ou de um
procurador com poderes bastantes para a prática dos seguintes
actos:

a) Endosso de letras que hajam sido sacadas pela sociedade;
b) Endosso de cheques para depósito em contas bancárias aber-

tas em nome da sociedade.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 21.º

Composição

1.º A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

2.º O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e contas

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o ba-
lanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 23.º

Lucros

1.º Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzida a
percentagem que dentro dos limites fixados por lei for delibera-
da para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a
assembleia geral determinar, sem que a mesma fique vinculada
à quota-parte da distribuição obrigatória dos lucros.

2.º O conselho de administração pode autorizar que no decur-
so de um exercício sejam feitos aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, observadas que sejam as regras legais mínimas.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 24.º

Duração dos mandatos

1.º O mandato dos membros da assembleia geral, do conselho
de administração e do fiscal único será de três anos, sendo per-
mitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2.º Não obstante os membros dos órgãos sociais serem eleitos
por prazo certo, mantêm-se em funções até à sua efectiva subs-
tituição.

ARTIGO 25.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do contrato social é exclu-
sivamente competente o foro da comarca da situação da sede da
sociedade.
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ARTIGO 26.º

Dissolução

1.º Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do con-
selho de administração que ao tempo estiverem em exercício.

2.º Havendo escusa por parte de todos os liquidatários tomada
em assembleia geral que deliberar a dissolução, a mesma desig-
nará uma comissão liquidatária e fixará um prazo para o efeito.

ARTIGO 27.º

Designação dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o triénio de
1999 a 2001, compostos pelos seguintes elementos:

Mesa da assembleia geral: presidente, Luís José da Silva Mar-
ques; secretário, Dr. Joaquim Fernando de Almeida Castro e
Melo.

Conselho de administração: presidente, engenheiro Ângelo Lud-
gero da Silva Marques; vice-presidente, José Nestor da Silva Mar-
ques; administradores: engenheiro Victor Verdial de Castro
Moura, Dr. Manuel Augusto Nogueira de Sousa e Dr. José Ma-
nuel Couto Dias Pinto.

Fiscal único: efectivo, Abílio Azevedo, António Baptista, Elí-
sio Quintas e Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada pelo Dr. Lino Augusto Rodrigues Vieira, ca-
sado, revisor oficial de contas, com domicílio na Rua de São João
de Brito, 610, 1.º, sala 2, no Porto; suplente, Dr. José Elísio Lopes
da Silva Quintas, casado, revisor oficial de contas, com domicí-
lio na morada acima indicada.

O relatório do revisor oficial de contas, que foi depositado na
pasta respectiva, tem o seguinte conteúdo:

Relatório do revisor oficial de contas (nos termos
dos artigos 28.º e 29.º do Código das Sociedades Comerciais)

1 � Introdução:
Constitui objecto do presente relatório verificar as entradas em

espécie, nos termos dos artigos 28.º e 29.º do Código das Socie-
dades Comerciais, da sociedade a constituir sob a denominação
de CIFIAL � Centro Industrial de Ferragens, S. A., cujo objecto
social consiste na estampagem e fabricação de ferragens, nomea-
damente fechaduras, puxadores, dobradiças e outros produtos afins
para a construção civil, com o número provisório de identifica-
ção de pessoa colectiva P 504546163, tendo sido emitido o res-
pectivo certificado de admissibilidade de firma ou denominação
em 31 de Maio de 1999, revalidado em 11 de Novembro de 1999.

O capital social da sociedade será de 750 000 000$, dividido
em 750 000 acções no valor nominal de 1000$ cada uma, todas
subscritas como se segue:

Ângelo Ludgero da Silva Marques, casado, contribuinte
n.º 107066270 � 1000$;

José Nestor da Silva Marques, casado, contribuinte
n.º 135295912 � 1000$;

Luís José da Silva Marques, casado, contribuinte
n.º 107066297 � 1000$;

Maria Flora da Silva Marques Ribeiro, viúva, contribuinte
n.º 140074392 � 1000$;

CIFIAL, S. G. P. S., S. A., contribuinte n.º 500061122 �
749 996 000$.

A CIFIAL, S. G. P. S., S. A., realiza o capital subscrito em es-
pécie, conforme descrição referida no n.º 2, e os restantes accio-
nistas realizam com entradas em numerário.

2 � Descrição dos bens a transmitir e respectivos valores:
A realização em espécie por parte da CIFIAL, S. G. P. S.,

S. A., consumar-se-á com a entrada de um património constituí-
do por um conjunto de elementos patrimoniais activos e passi-
vos, de um estabelecimento industrial de estampagem e fabrica-
ção de ferragens, a funcionar na Avenida de Santiago, 184,
freguesia de Rio Meão, ao qual é atribuído um valor global lí-
quido de 1 125 279 820$, activos e passivos estes que são os se-
guintes:

Activos

2.1 � Imobilizado corpóreo líquido no valor de 912 872 023$;
2.2 � Imobilizado incorpóreo líquido no valor de 38 694 958$;
2.3 � Existências no valor de 1 087 228 074$;
2.4 � Dívidas de clientes no valor de 1 368 137 079$.

Passivos

2.5 � Dívidas a terceiros (fornecedores e outros credores) no
montante de 2 050 146 141$;

2.6 � Diferimentos (proveitos diferidos e acréscimos de cus-
tos) no valor de 231 509 173$.

Património líquido a transmitir � 1 125 279 820$.
Não se identificam no presente relatório os clientes e fornece-

dores por razões de sigilo comercial.
3 � Identificação do titular dos bens:
Os bens, direitos e obrigações acima descritos são da titulari-

dade da CIFIAL, S. G. P. S., S. A., sociedade anónima com sede
na Avenida de Santiago, 184, freguesia de Rio Meão, concelho
de Santa Maria da Feira, pessoa colectiva com o n.º 500061122,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa
Maria da Feira sob o n.º 177, com o capital social integralmente
realizado de 1 200 000 000$.

4 � Avaliação dos bens:
Os valores do património (estabelecimento industrial) referido

no n.º 2 do relatório correspondem aos valores contabilísticos re-
sultantes da aplicação dos princípios contabilísticos geralmente
aceites.

5 � Valor atribuído aos bens:
Os bens, direitos e obrigações descritos no n.º 2 do presente re-

latório são avaliados pelos valores aí descritos.
É atribuído ao património a transmitir o valor de 1 125 279 820$,

valor este que excede o valor nominal do capital subscrito pela
CIFIAL, S. G. P. S., S. A., em 375 283 820$, importância que lhe
deve ser creditada numa conta de suprimentos.

6 � Conclusão:
É nossa opinião que o valor atribuído ao património, como con-

junto de bens, direitos e obrigações a transmitir, acrescido das im-
portâncias em numerário, não só suporta o valor nominal das ac-
ções no total de 750 000 000$, a subscrever pelas pessoas
singulares e colectiva nas condições referidas no n.º 1 do presente
relatório, como ainda excede em 375 283 820$, importância que
deve ser creditada numa conta de suprimentos a favor de CIFIAL,
S. G. P. S., S. A.

6 de Dezembro de 1999. � Em representação de Hernâni Du-
arte, Leite de Assunção, Santos Silva e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Joaquim dos Santos Silva, revisor
oficial de contas n.º 618.

Está conforme.

28 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08052620

VALE DE CAMBRA

M. J. AMARAL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 328/881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502059710;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/001110.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da sociedade em
epígrafe da qual consta a alteração parcial do contrato de socie-
dade, com alteração dos artigos 3.º e 7.º, que ficaram com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5 000 000$, encontrando-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de
duas quotas, cada uma no valor nominal de 2 500 000$, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Manuel Joaquim Vide Olivei-
ra Tavares de Almeida e Mário Alberto da Silva Vide.

7.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, sendo
bastante apenas a assinatura de um nos actos de mero expedien-
te e de constituição de simples mandato judicial.

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

Conferida. Está conforme.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graciete
Maria de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09800506
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DROGARIA DA PRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 261/860617; identificação de pessoa colectiva n.º 501689362;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 5/001110.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da sociedade em
epígrafe da qual consta a alteração do pacto social, tendo em con-
sequência da mesma os artigos 3.º e 6.º ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado nos termos
da escrituração social, é de 1 500 000$, dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 750 000$ cada uma, pertencendo cada
uma delas a cada um dos sócios, Afonso do Espírito Santo Fer-
reira e Maria Emília do Carmo Oliveira.

ARTIGO 6.º

A gerência social incumbe aos sócios, Afonso Espírito Santo
Ferreira e Maria Emília do Carmo Oliveira, que a representarão
em juízo e fora dele, com dispensa de caução e remunerados ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada nos ac-
tos e contratos que envolvam responsabilidade é necessária e su-
ficiente a assinatura do gerente Afonso Espírito Santo Ferreira.

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

Conferida. Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graciete
Maria de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09800492

BEJA
VIDIGUEIRA

VINSELMES � ADMINISTRAÇÃO
DE BENS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 74/
001013; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/131000.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Setembro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria
do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

1.º Álvaro Manuel dos Santos Costa Perdigão, casado sob o re-
gime da comunhão de adquiridos com Marie-Claire Urruty Per-
digão, natural da freguesia e concelho do Seixal, residente em 9
Rue Pernelle, 95320 St-Leu La Forêt, França;

2.º António Alves, casado sob o regime da comunhão de ad-
quiridos com Pilar Perez Sastre Alves, natural da freguesia de
Ribas, concelho de Celorico de Basto, residente em 137 Rue du
FBG Poissonnière, Paris, França.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente n.os 1116320, de 9 de Maio
de 1995, e 2997622, de 25 de Setembro de 1995, emitidos pelos
SIC em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VINSELMES � Administra-
ção de Bens e Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade da Azinheira, fre-
guesia de Selmes, concelho da Vidigueira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na administração de bens e
imóveis, compra e venda para revenda, prestação de serviços, ex-
ploração de imóveis rústicos e urbanos e outros, elaboração e
execução de obras e projectos, bem como todas as actividades
afins. Participação, gestão e investimentos em outras sociedades
comerciais com projecto igual ou diferente do seu.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas a não sócios
carece do consentimento da sociedade, sendo a cessão livre en-
tre sócios.

2 � Na cessão total de quotas a não sócios fica reconhecido
o direito de preferência à sociedade e de seguida aos sócios não
cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou di-
reitos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Estela Ma-
ria Palma da Rosa Ferro Carvalho. 11086610

BARREIRA ANTUNES � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Monte das Cortes de Baixo, Selmes, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 30/
940912; identificação de pessoa colectiva n.º 503272922.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas do exercício do ano de 1999 em 12 de
Outubro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Estela Ma-
ria Palma da Rosa Ferro Carvalho. 11086572

AGROFLORESTAL DO MENDRO, L.DA

Sede: Monte das Cortes de Baixo, Selmes, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 28/
940517; identificação de pessoa colectiva n.º 503204765.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas do exercício do ano de 1999 em 12 de
Outubro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Estela Ma-
ria Palma da Rosa Ferro Carvalho. 11086548
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LUC � LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Largo de Frei António das Chagas, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 40/
950418; identificação de pessoa colectiva n.º 503407674; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 1 e 2/191000.

Certifico que:
1) Adelino António Carrola Contente cessou funções de geren-

te, por renúncia, em 30 de Setembro de 2000;
2) Foi designado gerente da sociedade em epígrafe Rui Manu-

el Frazão Contente, por deliberação, em 1 de Outubro de 2000.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Estela Ma-
ria Palma da Rosa Ferro Carvalho. 11086556

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS CORTES DE BAIXO, L.DA

Sede: Monte das Cortes de Baixo, Selmes, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 15/
701222; identificação de pessoa colectiva n.º 500965188.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas do exercício do ano de 1999 em 12 de
Outubro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Estela Ma-
ria Palma da Rosa Ferro Carvalho. 11086564

EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA DAS HERDADES
DA ANDRESA E BARBELAU, L.DA

Sede: Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 22/
860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501612378.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas do exercício do ano de 1999 em 12 de
Outubro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Estela Ma-
ria Palma da Rosa Ferro Carvalho. 11086580

BRAGA
AMARES

IMOBILIÁRIA 3000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 360/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504262777; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 7/30102000.

Certifico que foi alterado o artigo 6.º da sociedade em epígrafe,
o qual ficou com a seguinte redacção:

6.º

A gerência e a administração, em juízo e fora dele, activa e
passivamente, competem aos gerentes eleitos em assembleia ge-
ral, pelo prazo e condições que nela vierem a ser estabelecidos.

Estão já nomeados gerentes os sócios Fernando Peixoto Men-
des e Christian Basano.

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

A gerência poderá constituir mandatários nos termos do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

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

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Idalina
Reis Maximiano Marques de Almeida. 08568707

GUIMARÃES

GUEDES & ISABEL ESTÉTICA, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 352, 4.º-N,
São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5260; identificação de pessoa colectiva n.º 503698415; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533915

CASTELO RECAUCHUTAGEM, L.DA

Sede: Parque Industrial, Rua B, lote 2, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3231; identificação de pessoa colectiva n.º 502202467; inscri-
ção n.º 12; números e data das apresentações: 34 e 35/20001030.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 25 304 112$, em dinheiro, alte-
rando o artigo 4.º do pacto social, o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 216 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corres-
ponde à soma de quatro quotas, sendo uma de 48 000 euros, per-
tencente à sócia Maria Goreti Leitão Mesquita Gomes Esteves,
duas iguais, de 72 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Bento Pontes Pinto e Firmino Lopes da Costa, e ou-
tra de 24 000 euros, pertencente em contitularidade aos sócios
Maria Goreti Leitão Mesquita Gomes Esteves (quatro sextos),
Paula Alexandra Mesquita Esteves (um sexto) e Luís Miguel
Mesquita Esteves (um sexto).

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actuali-
zado do contrato da sociedade.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 14841959

TALHO S. JOÃO BATISTA, L.DA

Sede: Urbanização Vila das Trofas, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5735; identificação de pessoa colectiva n.º 504017489; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12357316

ESTAMPARIA TÊXTIL, AMADO & MARTINS, L.DA

Sede: lugar do Muro, Barco, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2554; identificação de pessoa colectiva n.º 501718273; data da
apresentação: 20000629.
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Certifico que foi feito o depósito legal, na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativo à prestação de contas de
1999.

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533338

J. R. PINHEIRO & C.A, L.DA

Sede: lugar de Burrecos, Sande (Vila Nova), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4278; identificação de pessoa colectiva n.º 503015709; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533265

PAVICO � CONCENTRAÇÃO VIMARANENCE
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Eduardo Almeida, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500213410; data da
apresentação: 20000629.

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

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 12351504

J. F. E F. � EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, L.DA

Sede: lugar de São Mamede de Baixo, Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4114; data da apresentação: 20000629.

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

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12361224

CONSTRUÇÕES D. H. S., L.DA

Sede: Rua dos Moleiros, lote 3, rés-do-chão,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5063; identificação de pessoa colectiva n.º 503583677; data da
apresentação: 20000629.

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

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 12351075

BIANALU � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de São Gonçalo, 1152, 2.º, esquerdo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6360; identificação de pessoa colectiva n.º 504645129; data da
apresentação: 20000629.

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

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 14823411

VIDROTAIPAS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, lote E-1,
Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5159; identificação de pessoa colectiva n.º 503667005; data da
apresentação: 20000629.

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

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 12360481

PADARIA DAS TRINAS, L.DA

Sede: Rua das Trinas, 21-A e B 23 e 20, Oliveira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 359; identificação de pessoa colectiva n.º 500509634; data da
apresentação: 20000629.

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

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12328910

FILDERI � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua da Oneca Mendes, 1218, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6082; identificação de pessoa colectiva n.º 504231138; data da
apresentação: 20000629.

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

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14858290

VALDEMAR & FONTELA, L.DA

Sede: lugar de Costeiras, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6574; identificação de pessoa colectiva n.º 501298010; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823144

G. M. C. � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, bloco 4,
rés-do-chão, esquerdo, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5525; identificação de pessoa colectiva n.º 503892416; data da
apresentação: 20000629.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14858045

MAIA & MENDES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Alberto Sampaio, 88, sala 5,
Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6084; identificação de pessoa colectiva n.º 504230948; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823152

FERNANDES & FILHOS, L.DA

Sede: lugar do Olival, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1052; identificação de pessoa colectiva n.º 500111189; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823128

SERRALHARIA T. L., L.DA

Sede: Rua das Lameiras, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2774; identificação de pessoa colectiva n.º 501867120; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 09532242

REALMALHA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar do Lameirão, Briteiros-São Salvador, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2047; identificação de pessoa colectiva n.º 501206264; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533257

4X4 � AUTO BOUTIQUE, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 458, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1113; identificação de pessoa colectiva n.º 500440158; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12335347

PUPULOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São Vicente, 904, Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6572; identificação de pessoa colectiva n.º 504687867; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533923

SERRALHARIA MARTINS & ALBERTO, L.DA

Sede: lugar da Tenda, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4225; identificação de pessoa colectiva n.º 502982853; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12335258

DOCEBRITO � PASTELARIA
E PADARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar do Soutinho, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6589; identificação de pessoa colectiva n.º 504580345; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533966

TEXCONDE � TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Rua de São João, 15, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5118; identificação de pessoa colectiva n.º 503623202; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12335339

VASCONCELOS & CUNHA, L.DA

Sede: Avenida do Abade Tagilde, São Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2423; identificação de pessoa colectiva n.º 501622985; data da
apresentação: 20000629.
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Certifico que foi feito o depósito legal, na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativo à prestação de contas de
1999.

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12335282

AMN � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PASTELARIA, L.DA

Sede: Guimarães Shopping, Quinta das Lameiras,
loja 235, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5257; identificação de pessoa colectiva n.º 503698369; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12334952

IRMÃOS FERNANDES, S. A.

Sede: lugar da Bela Vista, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 493; identificação de pessoa colectiva n.º 500141622; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533931

TÁXIS S. PEDRO, L.DA

Sede: Calçada de Santo António, Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5384; identificação de pessoa colectiva n.º 503790010; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 14823381

BIOBABE � COMÉRCIO DE ROUPA, L.DA

Sede: Largo do Toural, Galerias do Toural, loja 1,
São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5262; identificação de pessoa colectiva n.º 503698482; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12354490

MIRAL TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar de Aldão de Cima, lote 3, Mesão Frio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5617; identificação de pessoa colectiva n.º 503933546; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533036

ANTONINO JORDÃO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 882, 1.º, esquerdo,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5896; identificação de pessoa colectiva n.º 504129376; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09532501

PRIMACONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de António da Costa Guimarães,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5664; identificação de pessoa colectiva n.º 503975443; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348643

O PLANETA ANIMAL � COMÉRCIO DE ANIMAIS
E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Rua de Santa Eulália, loja 5, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5593; identificação de pessoa colectiva n.º 503921106; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348589

MAJ � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Comandante João de Paiva Faria Leite
Brandão, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6382; identificação de pessoa colectiva n.º 504336959; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348791

LOPES & TEIXEIRA, L.DA

Sede: lugar de Monte Alvar, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1981; identificação de pessoa colectiva n.º 501256830; data da
apresentação: 20000629.
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Certifico que foi feito o depósito legal, na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada, relativo à prestação de contas de
1999.

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348783

JOSÉ MARIA DA SILVA ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Manuel P. Bastos,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6028; identificação de pessoa colectiva n.º 504213300; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348538

MANUEL DA SILVA ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua da Portela, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6275; identificação de pessoa colectiva n.º 504450743; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348740

JOSÉ MANUEL PEIXOTO MARTINS, L.DA

Sede: lugar de Freixeiro, Infantas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4618; identificação de pessoa colectiva n.º 503274615; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348767

CORTE E COSTURA DE CALÇADO DE INFANTAS, L.DA

Sede: lugar da Levada, Infantas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5566; identificação de pessoa colectiva n.º 503921300; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348651

CONSTRUÇÕES ABAÇÃO, L.DA

Sede: lugar da Fornalha, Abação, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5880; identificação de pessoa colectiva n.º 504130242; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348686

CONFECÇÕES ROSA MENDES, L.DA

Sede: lugar de Messouro, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5099; identificação de pessoa colectiva n.º 503608068; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12348660

DECORDESK � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rodovia de Covas, Pavilhão 9, Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2864; identificação de pessoa colectiva n.º 501930418; inscri-
ção n.º 8, número e data da apresentação: 47/20001030.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que lhe fo-
ram alterados os artigos 1.º(denominação), 3.º, 4.º e o n.º 2 do 6.º
do pacto social, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DECORDESK � Equipamentos de
Escritório, L.da, tem a sua sede da Rodovia de Covas, Pavilhão
9, freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em comércio de equipamentos, mobi-
liário para escritório e estabelecimentos comerciais. Decoração
dos mesmos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios me-
diante deliberação unânime e até ao limite de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 6.º

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Ma-
nuel de Araújo Martins, que se mantém na gerência, e Ana Ma-
ria Teixeira Fontão Martins, que desde já é nomeada gerente.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do con-
trato da sociedade.

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 14823330

LAUDA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Caldeiroa, 70, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4360; identificação de pessoa colectiva n.º 503081892; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12335215
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UNDERCOLORS � MODA, L.DA

Sede: Urbanização Vila das Trofas, lote 8, 1.º, esquerdo,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5691; identificação de pessoa colectiva n.º 503984418; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12354473

ARGALCO � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro,
São Martinho de Candoso, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3005; identificação de pessoa colectiva n.º 502019115; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12354503

XAVIER DE FREITAS � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: lugar de Barrôsa, São Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5046; identificação de pessoa colectiva n.º 503569178; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09532102

DPL � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Outeio Levado, Selho (São Cristóvão),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5266; identificação de pessoa colectiva n.º 503698830; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12354465

JOSÉ CARLOS PEREIRA, L.DA

Sede: lugar de Coteães, Guardizela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2776; identificação de pessoa colectiva n.º 501867058; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 11800666

LORDECONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do Comandante Joaquim Almeida Freitas,
Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3927; identificação de pessoa colectiva n.º 502741201; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 11800631

SILVA & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua da Luz, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1121; identificação de pessoa colectiva n.º 503699063; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 11800640

MARGUIPOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Teixeira Pascoais, 442, 4.º-B,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5167; identificação de pessoa colectiva n.º 503641596; data da
apresentação: 20000629.

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

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12335231

LANGANICA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua A, 715, Urbanização da Cruz d�Argola,
Mesão Frio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5588; identificação de pessoa colectiva n.º 503921254; data da
apresentação: 20000629.

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

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 14858029

CRISPIM ABREU & C.A, L.DA

Sede: lugar de São Bartolomeu, Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2566; identificação de pessoa colectiva n.º 501152300; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823055
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M. F. & CARVALHO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Monte da Carreira, São João de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6314; data da apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533320

IMACRUZ � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São João Baptista, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6509; identificação de pessoa colectiva n.º 504555030; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533281

MARIZÉ � ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar de Mide, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6185; identificação de pessoa colectiva n.º 504405659; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09532072

ALBERTA & SALGADO, L.DA

Sede: lugar do Tapado, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3144; identificação de pessoa colectiva n.º 502153024; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533346

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADO
MODELAR DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: lugar do Outeiro, Serzedo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500266697; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09532048

IMOPARAÍSO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar do Calvário, lote 11, 2.º, direito,
Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6009; identificação de pessoa colectiva n.º 504213547; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533605

GUIFRIO � FÁBRICA DE MÓVEIS FRIGORÍFICOS, L.DA

Sede: Paço Vieira, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3111; identificação de pessoa colectiva n.º 502131675; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12350249

ROVAEL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Paço Vieira, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5017; identificação de pessoa colectiva n.º 503548367; data da
apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12350230

FERMARROL � FERRAMENTAS,
MÁQUINAS E ROLAMENTOS, L.DA

Sede: Avenida de Londres, Bl. 5.c, rés-do-chão,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4169; identificação de pessoa colectiva n.º 502934050; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12350222

RIBEIRA BAR, L.DA

Sede: lugar de Monte da Carreira, São João de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4722; data da apresentação: 20000629.

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

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533273
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NORTICER � SERIGRAFIA EM TELAS PLÁSTICAS, L.DA

Sede: Vinha, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3443; identificação de pessoa colectiva n.º 502394994; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12350257

EQUIPOAVE � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
DO VALE DO AVE, L.DA

Sede: Paço Vieira, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4102; identificação de pessoa colectiva n.º 502880767; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12350567

ESCOLA DE CONDUÇÃO VIZELENSE, L.DA

Sede: Rua de Manuel Faria, Centro Comercial Jardim, 2.º,
esquerdo, Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5029; identificação de pessoa colectiva n.º 503551538; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533575

VIZELCAR � AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua de José Moreira Sá e Melo, São Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3777; identificação de pessoa colectiva n.º 502618698; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533583

ESCOLA DE CONDUÇÃO VALE DO AVE, L.DA

Sede: lugar de São Miguel de Baixo, lote 6, fracção P,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6080; identificação de pessoa colectiva n.º 504231090; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533567

CONSTRUÇÕES J. A. RAMOS, L.DA

Sede: Ribeira de Cima, Infantas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6304; identificação de pessoa colectiva n.º 504345940; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356263

JOAQUIM ALVES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar do Ribeiro, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6623; identificação de pessoa colectiva n.º 504799304; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356271

EMISILVA � INDÚSTRIA DE MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Monte Alvar, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6358; identificação de pessoa colectiva n.º 504455826; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356220

TAREJA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Quinta do Souto Franco, Avenida de D. João IV,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5424; identificação de pessoa colectiva n.º 503818917; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533184

GUIMADENT � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 260, 5.º esquerdo,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5734; identificação de pessoa colectiva n.º 504017462; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533095
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MIGUEL MALHEIRO, L.DA

Sede: lugar de Aldão de Cima, lote A, Mesão Frio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5653; identificação de pessoa colectiva n.º 503963321; data da
apresentação: 20000629.

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

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 09533028

FOTO FUNDADOR DE FRANCISCO FERREIRA
& CARLOS PORTILHA, L.DA

Sede: Rua de Camões, 118, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6349; identificação de pessoa colectiva n.º 504417118; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823071

COUTINHO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Largo de Bernardo Valentim Moreira de Sá, 84,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1085; identificação de pessoa colectiva n.º 500338639; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 12357294

CONFECÇÃO SOLARGUI, L.DA

Sede: lugar de Montinho de Cima,
São João de Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4979; identificação de pessoa colectiva n.º 503523615; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823080

M. A. PEREIRA AZEVEDO & IRMÃO, L.DA

Sede: lugar do Bairro, Selho, São Cristóvão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3090; identificação de pessoa colectiva n.º 502092610; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823098

GOMES, FILHAS & C.A, L.DA

Sede: lugar da Ouca, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 721; identificação de pessoa colectiva n.º 500128197; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823101

FPM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 97, sala 5, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4599; identificação de pessoa colectiva n.º 503249858; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823012

AMADEU & SAMPAIO, SOCIEDADE
DE ALIMENTOS, L.DA

Sede: lugar do Ribeiro, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3087; identificação de pessoa colectiva n.º 502089911; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 11800658

FLORESSENCIA � COMÉRCIO
DE PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Sede: Guimarãesshoping, loja 226,
à Alameda do Dr. Mariano Felgueiras, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4019; identificação de pessoa colectiva n.º 502827977; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 09533982

N. & A. GOMES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede:  Rua do Alto, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6437; identificação de pessoa colectiva n.º 504386107; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 11800577
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HOMOGENIC � DESIGN, REPRESENTAÇÕES
E PRODUTO TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua da Venda Nova, Leitões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6629; identificação de pessoa colectiva n.º 504261487; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823020

TECNOSOLA � INDÚSTRIA COMPONENTES
CALÇADO, L.DA

Sede: lugar de Vilar, Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3331; identificação de pessoa colectiva n.º 502285613; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 09533990

JOÃO MACHADO & C.A, L.DA

Sede: Rua de Santo António, vila das Taipas,
Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2266; identificação de pessoa colectiva n.º 501480188; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 09532013

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA
EM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: lugar de São Gemil, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4581; identificação de pessoa colectiva n.º 502886617; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823110

ALCINA, CASTRO & IRMÃO, L.DA

Sede: lugar de Lameirão, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4863; identificação de pessoa colectiva n.º 503435902; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Paulo Renato Men-
des Pacheco. 12357057

DALPRE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar da Mogada, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4980; identificação de pessoa colectiva n.º 503521132; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Paulo Renato Men-
des Pacheco. 09533508

VEIGA & SILVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 188, sala 2, 1.º, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5360; identificação de pessoa colectiva n.º 503805599; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 09532064

CONSTRUÇÕES 5 000, L.DA

Sede: lugar de Sezil de Baixo, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5678; identificação de pessoa colectiva n.º 503984680; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Paulo Renato Men-
des Pacheco. 12357103

VIMARANES, CALÇADO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 24 de Junho, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6516; identificação de pessoa colectiva n.º 504338919; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Paulo Renato Men-
des Pacheco. 14822628

TAIPAS CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar da Bouça Nova, edifício D. Margaride, 155,
Barco, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2940; identificação de pessoa colectiva n.º 502002948; data da
apresentação: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na
pasta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação
de contas do ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Paulo Renato Men-
des Pacheco. 09532188
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CASTELO BRANCO
SERTÃ

CARMO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 705/
001030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001030.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que entre, António Jorge Correia
Ferreira e Celso Eduardo do Carmo Mendes, solteiros, maiores,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contra-
to seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carmo & Correia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Quintã, fregue-
sia de Cernache do Bonjardim, concelho da Sertã.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe 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 prestação de serviços de
electricidade auto, preparação e reparação de automóveis, mon-
tagem e reparação de veículos a gás, comércio de peças e aces-
sórios, óleos e lubrificantes e automóveis, abastecimento de car-
ros a gás.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, António Jorge Correia Fer-
reira e Celso Eduardo do Carmo Mendes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo
por contratos leasing, 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.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, em exercício, Filo-
mena Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz.11325755

IMOWOOD � IMÓVEIS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 706/
001030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/001030.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que entre Luís Filipe Nunes, sol-
teiro, maior, a firma ACTICONSER � Actividades de Contabi-
lidade e Serviços, L.da, e a firma PRINVESTE � Projectos e In-
vestimentos Imobiliários � Unipessoal, L.da, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOWOOD � Imóveis de
Madeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Gonçalo Ro-
drigues Caldeira, 62, 1.º, vila, freguesia e concelho da Sertã.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe 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, compra e
venda de imóveis, revenda dos mesmos adquiridos para esse fim,
importação, comércio e montagem de casa de madeira exótica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
2400 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Nunes, uma de
100 euros, pertencente à sócia ACTICONSER � Actividades de
Contabilidade e Serviços, L.da, e uma de 2500 euros, pertencente
à sócia PRINVEST � Projectos e Investimentos Imobiliários �
Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meado gerente o sócio, Luís Filipe Nunes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

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

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição, registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo
por contratos leasing, bem como comprar e tomar de arrendamen-
to 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 definiti-
vamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações cons-
tantes deste contrato, resultantes de normas contidas em precei-
tos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da
sua vontade negocial.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, em exercício, Filo-
mena Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz.

11325763

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

TRANSPORTES AMARO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 249; identificação de pessoa colectiva n.º 503884812.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vitor Ma-
nuel Peneda de Lima e Pina. 07381964

O MÓVEL DE CONDEIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 31; identificação de pessoa colectiva n.º 501653961.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vitor Ma-
nuel Peneda de Lima e Pina. 07381956

OCULISTA CONÍMBRIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 503476854.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vitor Ma-
nuel Peneda de Lima e Pina. 07381972

MIRANDA DO CORVO

RCM REVESTIMENTOS E COBERTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 141; identificação de pessoa colectiva n.º 502597640; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 3 e 4/001111.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Sarah
Louise Pickard Bridge e Michael William Pickard renunciaram
à gerência em 9 de Novembro de 2000.

Mais certifico que foram alterados o n.º 2 do artigo 8.º e o ar-
tigo 9.º do respectivo contrato, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 8.º

1 � ...............................................................................................
2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme

for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios que como
tal vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeado gerente o sócio Stephen Bridge.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo e actu-
alizado do contrato.

14 de Novembro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 12382507

OLIVEIRA DO HOSPITAL

MINI MERCADO DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 311/830708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501383344; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/
000928.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de
Nazaré da Costa Póvoas Aguiar Dias. 08652970

PENACOVA

VICLENA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 331/
000711; identificação de pessoa colectiva n.º 503856436; data do
pedido: 001113.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de con-
tas relativas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Augusto
Pereira de Oliveira. 12846368

PENELA

ALBINOEM � CONSTRUÇÃO E ARTEFACTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 166/
20001018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001018.

Certifico que entre Albino Mendes e mulher, Maria Cidalina
Martins Carreira Mendes, casados em comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se re-
gerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBINOEM � Construção
e Artefactos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Venda dos Moi-
nhos, freguesia de Cumeeira, concelho de Penela.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e artefactos de cimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
10 500 euros, pertencente ao sócio Albino Mendes, e uma de
4500 euros, pertencente à sócia Maria Cidalina Martins Carreira
Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fer-
nanda de Jesus Rafael. 09624473

TÁBUA

GESTEBEIRA � CONTABILIDADE DAS BEIRAS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 118/
861111; identificação de pessoa colectiva n.º 501737952; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 4/001103.

Certifico que por deliberação em assembleia geral, conforme
acta n.º 27, de 31 de Outubro de 2000, foram nomeados gerentes
os sócios Elsa Maria Simões Ferreira Gouveia, Paulo Jorge Brás
Lourenço e António Manuel Mendes Prata Branco.

Está conforme.

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 06819826

TABUATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 418/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505196794; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/001102.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2000, lavrada
de fl. 134 a fl. 135 v.º do livro n.º 98-E do Cartório Notarial de
Tábua, foi constituída entre António Manuel Ferreira Castanhei-

ra e Maria Helena Martins Lourenço Castanheira a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TABUATRANS � Transportes,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar e freguesia de Espariz, conce-
lho de Tábua.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Em assembleia geral poderá ser deliberada a criação,
transferência ou encerramento de sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social, em território nacional
ou no estrangeiro.

3.º

1 � Tem por objecto transportes rodoviários de mercadorias.
2 � A sociedade poderá participar no capital de outras socie-

dades, mesmo com objecto diferente do seu.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
45 000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Ferreira Cas-
tanheira, e outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à
sócia Maria Helena Martins Lourenço Castanheira.

2 � As entradas dos sócios encontram-se realizadas apenas em
metade, devendo o restante capital realizar-se no prazo de cinco
anos a contar desta data.

5.º

Mediante deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas prestações suplementares até 50 vezes o respectivo ca-
pital social.

6.º

A cessão ou divisão de quotas a estranhos depende do consen-
timento social, cabendo à sociedade, em primeiro lugar, e aos res-
tantes sócios, em segundo, o direito de preferência.

7.º

A gerência da sociedade será exercida por Maria Paula Mar-
tins Castanheira Bernardo, casada, residente no lugar de São
Geraldo, na freguesia de Covas, deste concelho, obrigando-se a
mesma em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 06819800

SIROMA � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 231/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503006750; averba-
mento à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/001026.

Certifico que por deliberação em assembleia geral, conforme
acta de 29 de Julho de 2000, lavrada sob o n.º 13, cessou a fun-
ção de gerente a sócia Maria Helena Silva Pereira.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 06819796

CARLOS BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Beirão, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 417/
001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505209470; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/001026.
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Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2000, lavrada
de fl. 54 a fl. 55 do livro n.º 98-E do Cartório Notarial de Tábua,
Carlos Santos Borges constituiu uma sociedade unipessoal, que
se regerá nos termos constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Borges, Unipessoal, L.da

2.º

Tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Beirão, da vila, fre-
guesia e concelho de Tábua.

3.º

Tem por objecto a compra e venda de imóveis, construção e
administração dos mesmos.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 100 000 euros.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socie-
dades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A gerência incumbe ao sócio, ou a quem ele designar, obrigan-
do-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

7.º

Poderão ser efectuadas prestações suplementares até 10 vezes
o respectivo capital social.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 06819770

S. A. C. � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA COITENSE, L.DA

Sede: Coito, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 105/
851226; identificação de pessoa colectiva n.º 504560408; inscri-
ções n.os 6, 13, 14 e averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1; nú-
meros e data das apresentações: 4, 14, 15, 11, 12 e 13/001026.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2000, lavra-
da de fl. 77 a fl. 81 do livro n.º 96-E do Cartório Notarial de Tá-
bua, cessaram a função de gerentes os ex-sócios José Correia de
Oliveira, Carlos de Oliveira Correia e António Correia de Oliveira
e foram nomeados gerentes os sócios Carlos Alberto Moreira
Correia e António Manuel Rocha Correia Oliveira. Foi feita tam-
bém a alteração parcial do contrato; artigos alterados: 3.º, 4.º e
5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 48 000 euros, dividido em sete quotas: duas do valor no-
minal de 12 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Isabel Maria Correia de Oliveira Fonseca de Carvalho e Carlos
Alberto Moreira Correia; duas do valor nominal de 6000 euros,
pertencendo uma à sócia Catarina Isabel Pinto Rocha Patacas e
outra a Frederico Miguel Pinto Soares de Albergaria, e três do
valor nominal de 4000 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Maria da Graça Rocha Correia Oliveira, António Manuel
Rocha Correia Oliveira e Carla Sofia Rocha Correia Oliveira.

4.º

À excepção do sócio Frederico Miguel Pinto Soares de Alber-
garia, poderão ser exigidas aos demais sócios prestações suple-
mentares até 20 vezes o respectivo capital social.

5.º

A sociedade terá dois ou mais gerentes, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, obrigando-se a mesma em todos

os seus actos e contratos com a assinatura conjunta de dois
gerentes, bastando, contudo, a de um só nos actos de mero ex-
pediente.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 06819788

ÉVORA
ÉVORA

FOTOPELÍCULA � DESIGN, MAQUETIZAÇÃO
E FOTOCOMPOSIÇÃO, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua de Gil Eanes, 4,
Malagueira, Évora

Capital social: 1 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2539/
20001106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20001106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte, da qual são sócios Pedro Miguel da
Silva Calado, solteiro, maior, residente no Bairro das Nogueiras,
Rua de Vila Viçosa, 4, 1.º, Évora, e João Paulo Murteira Barran-
cos, casado com Carla Maria Lima Pinheiro Barrancos em comu-
nhão de adquiridos, residente no Bairro da Malagueira, Rua de
Gil Eanes, 4, Évora:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOTOPELÍCULA � Design,
Maquetização e Fotocomposição, L.da, tem a sua sede em Évora,
no Bairro da Malagueira, Rua de Gil Eanes, 4, freguesia da
Malagueira.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na composição e outras preparações
da impressão, criação e design, maquetização para offset,
fotocomposição, desenho, fotólitos para selecção de cores, mon-
tagem gráfica e paginação computorizada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor
nominal de 750 000$, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, desde já no-
meados gerentes.

§ 1.º Para a sociedade ficar vinculada em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade
em fianças, abonações, avales, letras de favor e demais actos e
contratos alheios ao objecto social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é sempre permitida, mas a
favor de estranhos carece do consentimento da sociedade, à qual
se reserva o direito de preferência e em seguida aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 1 500 000$.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Fernanda
da Conceição Pinto. 14168243
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GUARDA
SABUGAL

MANUEL TRINDADE RAMALHINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 502802880.

Certifico que em 13 de Novembro de 2000 foram depositados
na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à
prestação de contas referentes ao ano de 1998.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Céu Varandas Canelo Simões Martins. 10467432

LEIRIA
POMBAL

POMBAL ALIANÇA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1453;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 35/000416.

Aumento de capital com alteração parcial do pacto social

Certifico que no dia 13 de Abril de 1999, no Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária
deste Cartório, compareceu como outorgante Orlando Martins
Carreira, casado, natural da freguesia e concelho de Cantanhede,
residente na Rua de Santa Luzia, 14, 3.º, esquerdo, freguesia, con-
celho e cidade de Pombal, que intervém na qualidade de sócio
gerente e em nome e representação da sociedade comercial por
quotas que gira sob a firma Ulisses & Orlando, L.da, identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503104663, com sede na Rua de Ale-
xandre Herculano, 9, freguesia e concelho de Pombal, matricu-
lada na competente Conservatória do Registo Comercial sob o
n.º 1453.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do respec-
tivo bilhete de identidade n.º 7822547, de 12 de Novembro de
1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, a
qualidade de sócio gerente por ele invocada, bem como os seus
poderes bastantes para este acto, através de uma certidão de teor
registral e um pública-forma de acta, que arquivo.

Disse o outorgante, em nome da sociedade que representa, que:
A identificada sociedade é detentora do capital social de

2 000 000$, integralmente realizado e registado e distribuído por
duas quotas iguais dos valores nominais de 1 000 000$ cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Orlando Martins Carreira,
ora outorgante, e Lucília Maria Guedes Faustino Carreira;

Que, de harmonia com o deliberado em assembleia geral de
9 de Janeiro último, por unanimidade, conforme aludida acta n.º 6,
pela presente escritura procede ao seguinte:

a) Eleva o capital da aludida sociedade de 2 000 000$ para
2 004 820$, sendo o aumento realizado em numerário de 4820$
e subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas, e
com cuja quantia cada um reforça a respectiva quota;

b) Concomitantemente, altera o pacto social quanto ao capital,
fazendo a alteração da denominação do mesmo capital para euros
e alterando-o ainda quanto à firma, pelo que o proémio do ar-
tigo 1.º e o artigo 3.º passam a ter a seguinte nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Pombal Aliança � Ourivesaria,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 9, fregue-
sia e concelho de Pombal.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 10 000 euros (equivalente
a 2 004 820$) e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Orlando Martins Carreira e Lucília Maria Guedes
Faustino Carreira.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu en-
trada na caixa social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou
pela deliberação a realização de outras entradas.

Assim outorgou.
Adverti o outorgante da obrigatoriedade do registo comercial

deste acto, no prazo de três meses, na respectiva conservatória.
Exibiu certificado da firma adoptada, emitido pelo Registo Na-

cional de Pessoas Colectivas em 23 de Março de 1999, e fotocó-
pia da escritura de constituição de sociedade, expedida pelo re-
ferido Cartório de Pombal no dia 24 de Novembro de 1993.

Foi feita ao outorgante, em voz alta e na sua presença, a leitu-
ra e a explicação do conteúdo desta escritura.

A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

27 de Abril de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10946519

LISBOA
CADAVAL

TRE-CI, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 385/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504085579.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Leonor Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 08443998

CASCAIS

PIQUETE ELÉCTRICO MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7165/
931019-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 12/13/970313.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do a cessação das funções de gerente e a alteração parcial do
contrato, alterando o artigo 3.º:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 440 000$ (bem próprio) e uma no valor de
7 800 000$, do sócio Orlando Rodrigues Cordeiro, e uma no va-
lor de 1 760 000$ do sócio Francisco Reinaldo Pires Cabana.

1 � Apresentação n.º 12/970313 � Averbamento n.º 1.

Cessação de funções do gerente José Augusto Pinto em 30 de
Janeiro de 1997, por renúncia.

30 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 14737639

SOLFAN � SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 691-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503848018;
número e data da apresentação: 3/060999.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10791191
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TERMORISA � TRATAMENTO DE ÁGUAS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 461-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504095480;
número e data da apresentação: 4/060999.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 14726530

INVESTWOOD � ESTUDOS E CONSULTADORIA
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 874-Oeiras; número e data da apresentação: 7/060999.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 14726521

MOTORSOFT � ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA
A CONCESSIONÁRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7474-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502862149; número
e data da apresentação: 7/990903.

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

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10820124

MOTORSOFT � ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA
A CONCESSIONÁRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7574-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502862149; número
e data da apresentação: 8/990903.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10820116

ANIMAIS & CÃOPANHIA � PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA ANIMAIS DE COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 073-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504161237;
número e data da apresentação: 2/990903.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10419365

CABRAL & JOSÉ, MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 510-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503596370;
número e data da apresentação: 5/990903.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10419322

TECNOCARRO � ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5852-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501577769; número
e data da apresentação: 33/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10821082

VASCO MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5590-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501318666; número
e data da apresentação: 12/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10772391

COMPANHIA DO SAPATO � COMÉRCIO
DE SAPATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8217-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503405035; número
e data da apresentação: 27/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10857079

RECICLÁGUA � TRATAMENTO DE ÁGUAS
E EFLUENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 761-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504267426; número e data da apresentação: 3/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 07351860

VAPAL � FOMENTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 908-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 502058170; número e data da apresentação: 6/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10961542

TRANSPORTES JOSÉ MARIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 784-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500928070; número
e data da apresentação: 28/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10856234
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MARIA DA GRAÇA NUNES DE CARVALHO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3158-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501562737; número
e data da apresentação: 29/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10856226

CONFECÇÕES GRILO & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 907-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504113410;
número e data da apresentação: 16/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10562087

HIGIENE PLUS � PRODUTOS E MATERIAIS
DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 735-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503637530;
números e data das apresentações: 31/32/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 1997 e
1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10772480

JOSÉ DOMINGOS PINHEIRO CORREIA � MÉDICO
DENTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 277-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503544280;
número e data da apresentação: 10/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10772367

CONFECÇÕES DE GRILO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6471-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502570130; número
e data da apresentação: 21/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10562060

JOCALAR � LOUÇAS E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5711-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502290072; número
e data da apresentação: 14/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10562109

A FERRAGEIRA DO CACÉM � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3619-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501468030; número
e data da apresentação: 20/990907.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

15 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 10562044

AGUALVA CONTA � MÉTODOS CONTABILÍSTICOS
APLICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9272-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503298743; número
e data da apresentação: 2/080999.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 14726556

INFORUMO � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 533/
000811-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
000811.

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

1.º

A sociedade adopta a firma INFORUMO � Contabilidade e
Consultoria, L.da, tem a sua sede na Avenida de D. Pedro V, 18,
na freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, podendo por
simples deliberação social ser transferida para outro local, e du-
rará por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto social é a prestação de serviços de contabilida-
de, consultoria e gestão.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de uma
quota de 1500 euros, subscrita pela sócia Aline Nascimento dos
Santos Ferreira, de uma quota de 375 euros, subscrita pelo sócio
Jorge Miguel da Silva Rodrigues, e de outra de 3125 euros, subs-
crita pela sócia FINIMEX � Estudos, Representações e Comér-
cio, L.da

4.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 cedentes.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de três gerentes,
a eleger trienalmente em assembleia geral, sendo cada gerente
indigitado por cada sócio.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada são ne-
cessárias as assinaturas dos três gerentes, sendo, todavia, sufici-
entes as assinaturas de dois deles nos actos de mero expediente
e nos actos de aquisição ou disposição de valores inferiores a
2500 euros.

3 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

6.º

Os lucros líquidos da sociedade são distribuídos pelos sócios
em conformidade com o que for deliberado pela assembleia ge-
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ral, sendo a respectiva distribuição feita, em regra, na proporção
das correspondentes quotas, competindo também à assembleia
geral a fixação das remunerações dos gerentes.

7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos
gerentes, por carta registada com aviso de recepção, com a ante-
cipação, no mínimo, de 15 dias.

2 � Salvo no caso em que a lei exija maioria qualificada, as
deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos emiti-
dos.

3 � A cada cêntimo do valor nominal da quota corresponde
um voto.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como fazer parte de
agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou agru-
pamentos europeus de interesse económico.

9.º

Na reunião prévia dos três sócios da sociedade foram desde já
eleitos, para o triénio de 2000 a 2002, gerentes os sócios Jorge
Miguel da Silva Rodrigues, Aline Nascimento dos Santos Ferreira
e Nuno Ricardo Pereira Fonseca Madeira, indigitado pela sócia
FINIMEX � Estudos, Representações e Comércio, L.da

Esta certidão está conforme o original.

30 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 14671387

VASCONCELOS & VASCONCELOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 030-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/981120.

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

ARTIGO 1.º

 Denominação e sede social

A sociedade adopta a denominação de Vasconcelos & Vascon-
celos � Transportes, L.da, e tem a sua sede na Alameda de An-
tónio Sérgio, Edifício Amadeu Sousa Cardoso, 22, 6.º, C, fregue-
sia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte públi-
co ocasional rodoviário de mercadorias, bem como a actividade
de agentes transitários.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade, por deliberação dos sócios, pode subscrever, ad-
quirir e alienar participações em sociedades com objecto diferente
ou igual do acima referido, em sociedades reguladas por leis es-
peciais, em agrupamentos complementares de empresas e em con-
sórcios.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 4 740 000$, pertencente à sócia Crystal Waters,
Limited, uma de igual valor, pertencente ao sócio Francisco Mi-
guel de Vasconcelos Pereira, uma do valor nominal de 500 000$,
pertencente ao sócio Tiago André Tico Coelho, e uma do valor
nominal de 20 000$, pertencente ao sócio Rodrigo José Osório de
Vasconcelos Jardim Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao valor global de 10 000 000$, devendo os termos da
sua chamada e devolução ser fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas, relativamente
a não sócios, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, pode
amortizar ou adquirir a quota ou quotas de cada um dos sócios,
desde que totalmente liberadas, sempre que venha a verificar-se
algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

Dissolução ou falência dos sócios titulares;
Penhora ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto

social;
Com o consentimento das partes;
Quando qualquer um dos sócios tenha praticado factos suscep-

tíveis de prejudicar a sociedade em tudo o que disser respeito ao
seu nome, crédito ou interesse;

Falecimento de um dos sócios.
Salvo disposição legal imperativa, o valor da amortização será

o correspondente ao valor nominal da quota, acrescido das reser-
vas existentes no último balanço, na respectiva proporção, apro-
vado antes do evento que deu lugar à amortização, e será acres-
cido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qualquer
conta do sócio.

O pagamento da contrapartida da amortização será fraccionado
em seis prestações, a efectuar dentro de 12 meses contados a
partir da data da deliberação da amortização.

A quota considerar-se-á amortizada com a comunicação do
facto ao titular da quota amortizada do pagamento da primeira
prestação ou do depósito do seu valor em instituição de crédito.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por ini-
ciativa própria ou a pedido de um dos sócios.

Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou es-
tabeleça prazo mais longo, as assembleias gerais serão convoca-
das por meio de carta registada, dirigida aos sócios, expedida com
a antecedência mínima de 15 dias.

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por quem entenderem, devendo a representação ser acreditada por
meio de simples escrito particular.

São permitidas as deliberações tomadas por unanimidade em
assembleia geral universal, independentemente de convocatória,
e, bem assim, as deliberações por voto escrito, nos casos e ter-
mos previstos pela lei.

A assembleia geral só poderá deliberar quando se encontrarem
presentes sócios que representem mais de 50 % do capital soci-
al, sem prejuízo do disposto imperativamente na lei.

ARTIGO 9.º

Deliberações dos sócios

Estarão sujeitas a deliberações dos sócios, além de outras que
a lei indicar, as seguintes matérias:

A amortização de quotas, a aquisição, a alienação e a oneração
de quotas próprias e o consentimento para a cessão de quotas;

A exoneração de sócios;
A nomeação e destituição de gerentes, bem como a fixação das

respectivas remunerações;
A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício,

a atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
A proposição de acções pela sociedade contra gerentes e só-

cios, bem como a desistência e transacção nessas acções;
A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o

regresso da sociedade dissolvida à actividade;
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Admissão ou despedimento de pessoal e fixação das respecti-
vas remunerações;

A venda, cessão ou concessão de licença para uso de marcas,
nomes comerciais, direitos de publicação e quaisquer outros di-
reitos de propriedade industrial e direitos patrimoniais de autor
de que a sociedade seja ou venha a ser titular;

Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em negócios de
favor, prestar avales, fianças ou quaisquer outras garantias pes-
soais ou reais, e praticar quaisquer outros actos alheios ao objecto
e negócio social.

A gerência pode constituir mandatários ou procuradores para
a pratica de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 11.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei, des-
de que autorizada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

 Lucros

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, depois de constituída reserva legal.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 1999. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 08123861

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BPN � PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8818/20000201; identificação de pessoa colectiva
n.º 504740288; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20000201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 Denominação da sociedade

A sociedade adopta a firma BPN � Participações Financeiras,
SGPS, L.da, e é constituída sob a forma de sociedade por quotas,
regendo-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação social

1 � A sociedade tem sede na Avenida da República, 53, na
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

2 � A gerência, observadas as disposições legais pertinentes,
poderá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e ainda criar, em território nacional ou no es-
trangeiro, sucursais, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social onde e pelo tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social o legalmente consentido às
sociedades gestoras de participações sociais, nomeadamente a
gestão de participações noutras sociedades como forma indirecta
do exercício de actividade económica e a prestação de serviços
técnicos de administração e gestão.

ARTIGO 4.º

Duração da sociedade

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

Capital social e prestações suplementares de capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de 49 900 euros, pertencente à sócia BPN �
Banco Português de Negócios, S. A.; e

b) Uma quota de 100 euros, pertencente ao sócio José de Oli-
veira Costa.

2 � Poderá ainda ser deliberada a realização de prestações su-
plementares de capital, por uma ou mais vezes, até ao limite má-
ximo de 500 000 euros.

3 � Ficam apenas obrigados a efectuar prestações suplemen-
tares de capital a sócia BPN � Banco Português de Negócios,
S. A., e as pessoas colectivas que, em cada momento, sejam só-
cias da sociedade.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � Todas as acções de quotas, quer elas se realizem a favor
de cônjuges, de descendentes ou ascendentes de sócios, a favor
de sócios ou ainda a favor de terceiros dependem do consentimen-
to da sociedade, o qual será dado ou recusado por deliberação dos
sócios.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comuni-
car o facto à sociedade e aos demais sócios, por carta registada
com aviso de recepção, indicando a identidade do proposto ces-
sionário, o preço e todas as demais condições da transmissão.

3 � A sociedade deverá deliberar sobre o consentimento no
prazo de 60 dias a contar da data de recepção da comunicação re-
ferida no número anterior, deixando a eficácia da cessão de de-
pender do consentimento societário se nada for deliberado nesse
prazo.

4 � Em caso de recusa de consentimento por parte da socie-
dade e se a quota estiver há mais de três anos na titularidade do
sócio, a respectiva comunicação dirigida ao proposto cedente in-
cluirá uma proposta de aquisição ou amortização da quota.

ARTIGO 7.º

Transmissão por morte

Por morte do respectivo titular, as quotas não se transmitirão
aos seus sucessores, devendo a sociedade amortizá-las, adquiri-
-las ou promover a respectiva aquisição nos termos da lei e dos
presentes estatutos.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quotas ou adquiri-las nos
termos da lei e nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição, inabilitação, ausência legalmente verificada,

falência ou insolvência do respectivo titular;
c) Por morte do respectivo titular;
d) No caso de, por sentença ou acordo em processo de divór-

cio ou de separação de pessoas e bens, a quota ser adjudicada,
total ou parcialmente, ao cônjuge de um sócio.

2 � O pagamento da contrapartida da amortização será efec-
tuado em duas prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencen-
do-se a primeira prestação seis meses após a deliberação da amor-
tização, a qual deverá ser tomada nos 90 dias posteriores ao
conhecimento pela gerência do facto em que se fundamenta.

ARTIGO 9.º

Emissão de dívida

A sociedade poderá, dentro dos quadros legais aplicáveis, emitir
quaisquer valores representativos de dívida, designadamente obri-
gações e títulos de dívida de curto prazo, nos termos que vierem
a ser deliberados pela gerência.

ARTIGO 10.º

 Deliberações dos sócios

1 � Sem prejuízo da aplicabilidade à sociedade das disposi-
ções legais que permitem aos sócios deliberar unanimemente por
escrito ou reunir e deliberar sem observância de formalidades pré-
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vias, as deliberações dos sócios serão, nos demais casos, toma-
das em assembleias gerais regularmente convocadas e constituí-
das.

2 � A convocação da assembleia geral será feita por meio de
carta registada com aviso de recepção, dirigida a cada um dos só-
cios e expedida com a antecedência mínima de 15 dias, podendo
desde logo ser marcada uma segunda data para a reunião da as-
sembleia geral, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a as-
sembleia não poder funcionar na primeira data marcada, aplican-
do-se à assembleia que reúna na segunda data as regras relativas
à assembleia de segunda convocação.

3 � Os sócios impossibilitados de comparecer na assembleia
geral poderão fazer-se representar por qualquer pessoa, estranha
à sociedade ou não, independentemente da qualidade profissional
do representante ou da existência de laços familiares.

4 � Aos obrigacionistas é vedado participar, por si ou por in-
terposta pessoa, nas reuniões da assembleia geral, sem prejuízo
da presença do seu representante comum, nos termos legais.

ARTIGO 11.º

Composição da gerência

1 � A administração da sociedade ficará a cargo de um único
gerente, dispensado de caução e com ou sem remuneração.

2 � Enquanto mantiver a sua qualidade de sócio, o gerente úni-
co será, por direito especial à gerência, José de Oliveira Costa.

ARTIGO 12.º

Atribuições da gerência

À gerência compete especialmente, sem prejuízo das atribui-
ções que por lei lhe são genericamente conferidas:

a) Alienar ou onerar bens imóveis e alienar, onerar ou locar
estabelecimentos;

b) Subscrever e adquirir participações noutras sociedades e
proceder à respectiva alienação ou oneração;

c) Contrair financiamentos e outros tipos de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedadas pela lei; e

d) Deliberar sobre a emissão de valores representativos de dívi-
da, designadamente obrigações e títulos de dívida de curto prazo.

ARTIGO 13.º

 Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se perante terceiros pela assinatura:
a) Do único gerente;
b) Do gerente e de um procurador ou mandatário;
c) De dois procuradores ou mandatários.

ARTIGO 14.º

 Fiscalização dos negócios da sociedade

1 � A fiscalização de negócios sociais será exercida por um
fiscal único, que será revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

2 � A deliberação dos sócios que eleger o fiscal único desig-
nará ainda um revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-
res oficiais de contas suplente.

3 � Cabem ao fiscal único os poderes que a lei atribui ao
conselho fiscal.

ARTIGO 15.º

 Ano social

A ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

 Aplicação de lucros

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a apli-
cação que os sócios determinarem, deduzidas as verbas que por
lei especial tenham de determinar-se à constituição ou reforço de
fundos de reserva.

2 � Sob propostas da gerência, a assembleia geral ponderará
em cada ano social a conveniência e a oportunidade de serem
constituídas, reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à es-
tabilização de lucros.

3 � Os sócios deliberam livremente, por maioria simples, em
matérias de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

4 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no
decurso de um exercício, nos termos e com os limites da lei.

ARTIGO 17.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos sócios, seus
herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renún-
cia a qualquer outro.

ARTIGO 18.º

 Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberações sociais.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Na-
zaré Leitão Silva. 11368900

BERKANA � REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8166/990420; identificação de pessoa colectiva
n.º 504666550; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
000426.

Certifico que foi registada a alteração do contrato da sociedade
em epígrafe quanto aos artigos 1.º (corpo) e 4.º, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BERKANA � Representações, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Antó-
nio Augusto de Aguiar, 80, 4.º, direito, freguesia de São sebastião
da Pedreira, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado, será exercida por um ou mais gerentes, a desig-
nar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, incluindo a compra ou venda de imóveis ou veículos au-
tomóveis, a constituição de hipotecas ou penhor sobre aqueles,
aquisição de novos estabelecimentos por trespasse ou a cedência
temporária ou definitiva dos mesmos, é suficiente a intervenção
de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984167

EMPRESA DE EXPOSIÇÕES SUCESSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4279/931209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503120340; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/
000426.

Certifico que foi registada a alteração do contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção e realização de exposi-
ções, conferências, palestras, festas e eventos públicos similares,
compra, venda, importação e exportação de livros e outras publi-
cações, bem como outro material de carácter evangélico.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312525

EXTREMOS � SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9080/000517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504951785; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000517.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Extremos � Software, S. A.,
e tem a sua sede na Rua de Viriato, 25, 5.º, em Lisboa, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá criar filiais, agências, sucursais ou quaisquer outras for-
mas de representação, no País ou no estrangeiro, e transferir a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção e comercialização de sof-
tware.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral e sob
qualquer forma legal ou contratual, associar-se com terceiros,
nomeadamente para formar sociedades, consórcios ou associações
em participação, assim como adquirir e alienar participações no
capital de outras sociedades.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 450 000 euros, dividido em
450 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � De cada uma das entradas estão realizadas, em dinheiro,
30 %, devendo os restantes 70 % ser realizados, igualmente em
dinheiro, no prazo de dois anos a contar desta data.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis segundo manifestação de vontade dos accio-
nistas, a cargo de quem ficam as despesas de conversão.

4 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000, 5000 e 10 000 acções.

5 � Os títulos representativos das acções deverão ter a assi-
natura de dois administradores da sociedade, que poderá ser de
chancela por eles autorizada.

6 � A assembleia geral poderá deliberar a emissão de acções
escriturais, assim como autorizar a conversão de acções tituladas
em escriturais e vice-versa.

ARTIGO 5.º

A assembleia fica autorizada a deliberar a emissão de acções
preferenciais sem voto, dentro dos limites legalmente permitidos,
podendo também deliberar a possibilidade da sua conversão em
acções ordinárias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das disposi-
ções legais em vigor e das condições que forem estabelecidas em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
possuidores de, pelo menos, 100 acções.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e de
um secretário.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne nos termos e nos prazos fixa-
dos na lei.

2 � Quer em primeira quer em segunda convocação, a assem-
bleia geral apenas poderá deliberar desde que estejam presentes
ou representados accionistas detentores de, pelo menos, 50 % do
capital social.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

 1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração, composto por três ou cinco elementos, um dos
quais terá funções não executivas.

2 � O conselho de administração poderá delegar alguma das
suas competências em um ou mais dos seus membros.

3 � Os administradores estão dispensados de prestação de
caução para exercício do seu cargo.

4 � A sociedade fica obrigada da seguinte forma:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de adminis-

tração;
b) Pela assinatura de um membro do conselho de administra-

ção e de um mandatário ou procurador da sociedade, nos termos
dos respectivos poderes;

c) Pela assinatura de um administrador-delegado, no âmbito das
competências que lhe tenham sido conferidas pelo conselho de
administração;

d) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da socie-
dade, nos termos dos respectivos poderes.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, eleito pela assembleia geral, o qual terá um suplente.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

ARTIGO 12.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia
geral para o exercício das respectivas funções por períodos de três
anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 13.º

 O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Os lucros distribuíveis apurados em cada exercício terão a apli-
cação que for decidida pela assembleia geral que aprovar as res-
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pectivas contas, podendo, no todo ou em parte, deixar de ser atri-
buídos lucros aos accionistas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 � A assembleia geral, quando deliberar a dissolução da so-

ciedade, deve determinar a forma e o prazo da liquidação e no-
mear os liquidatários, um dos quais pode ser o administrador
único em exercício ao tempo da deliberação.

Designação do conselho de administração e do fiscal único para
o triénio de 2000-2002:

Conselho de administração: Luís Portugal da Costa Lobo Ro-
drigues dos Santos, residente na Avenida de Luís Bívar, 36, 3.º,
esquerdo, Lisboa; Catarina Basto de Melo, residente com o an-
terior: PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de Ris-
co, S. A., que designou para exercer o cargo em nome próprio
António José Carneiro Azevedo, residente na Rua de António
Enes, 303, 1.º, Porto.

Fiscal único: efectivo, Carlos Teixeira & Noé Gomes, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Torrinha, 228-H,
6.º, Porto; suplente, Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Torrinha, 228-H, 6.º,
Porto.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 11293802

DENTARIUM � CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3165/920616; identificação de pessoa colectiva
n.º 502810858; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/
000502.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 202 892$,
a redenominação do mesmo, com alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 6000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros cada, titu-
ladas, uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, compete aos gerentes, sócios ou não, com ou
sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 11293756

AUTO TÁXIS CREMILDA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9093/000522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504965310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000522.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Cremilda & Fi-
lha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada do Carrascal, 176,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 601 446$, da sócia Cremilda Teixeira Jacinto David, e outra
de 400 964$, da sócia Ana Maria Jacinto David.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada num prazo de 90 dias a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representan-
te comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12226041
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BESLEASING IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1479/900420; identificação de pessoa colectiva
n.º 502330937; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
7/000419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de vogal do conselho de administração, em 8 de

Novembro de 1999 e 17 de Março de 2000: Jean-Luc Louis Marie
Guinoiseau, residente na Avenida do Infante Santo, 19, 4.º, A,
Lisboa.

Prazo: até final do triénio em curso, 1999-2001.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12614009

AGÊNCIA DE VIAGENS SÉCULO XXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6136/960822; identificação de pessoa colectiva
n.º 503704261; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
000320.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação para gerente, em 9 de Março de 2000, de Lua Mar-

garida Solano Perez.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12226092

ESCOLA LATINO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3061/620808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500949360; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
000418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 24 de Julho de 1998, de José Gas-

par dos Santos, residente na Rua de Vila Correia, 4, 7.º, esquer-
do, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613878

A LUISINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 412/470423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500003041; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 6 e 7/000418.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Leonel Maria Vieira, por renúncia, em 14 de Março de 2000, e
a alteração do contrato da sociedade em epígrafe quanto aos ar-
tigos 1.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Luisinha, L.da, e tem a sua sede
na Rua Três, Quinta do Grafanil, lote 50-A e B, à Estrada Mili-
tar, freguesia de Ameixoeira, em Lisboa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunera-
da ou não, pertence a sócios ou não sócios, tudo conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Fica, porém, desde já designada gerente a sócia Maria
Francisca de Jesus Branco Vieira.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um ge-
rente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12779687

ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING PORTUGAL
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7758/980909; identificação de pessoa colectiva
n.º 504244116; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
000418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente em 29 de Fevereiro de 2000, de Joaquin

Azpilicueta Ferrer, residente em Eurogar 11, Las Rozas, Madrid,
Espanha.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613886

ANIMATÓGRAFO � PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 911/710206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500021740; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/
000417.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 14 950 000$
e a alteração do contrato da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
14 940 000$, pertencente ao sócio António Alexandre Cohen da
Cunha Teles; uma de 20 000$, pertencente ao mesmo sócio; uma
de 20 000$, pertencente à sócia Marie Monique Renée Gagnon,
e  uma de 20 000$, pertencente ao sócio Alexandre Mangs da Cu-
nha Teles.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613550

ALSTOM EQUIPAMENTOS DE ENERGIA
E TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 407/481127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011117; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 17/18/20000417.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Bruno Kaelin, por renúncia, em

23 de Fevereiro de 2000.
Designação de gerente, por deliberação de 1 de Março de 2000:
Gerente: Wilthelm Klemens Heitmann, residente em Herdweg,

92, Stadtteil Nord Stuttgart, Alemanha.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613606

ARREPIO � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9028/20000417; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503583502; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 28/
20000417.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Arrepio � Instalações
Técnicas, L.da, e tem a sua sede na Travessa Nova dos Santos,
35, na freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede
social de Palmela para Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613533

ÂNCORA EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7857/981029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504270796; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 23/24/20000417.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Martinha Maria Mendes Soeiro

Tomaz Ferreira, por renúncia, em 12 de Janeiro de 2000.
Designação de gerente, por deliberação de 13 de Janeiro de

2000:
Gerente: José Tomaz Ferreira.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613568

AULA DE COMÉRCIO � ESTUDOS TÉCNICOS
E PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3521/921204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502421053; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 20/21/000417.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Jorge Manuel Ferreira Mon-

teiro e Fernando José Ramirez, por renúncia, em 21 de Maio de
1998, com efeitos a partir de 4 de Novembro de 1998.

Designação de gerentes, em 4 de Novembro de 1998, de Jacinto
Jorge Carvalhal, designado pela sócia Ensinus I � Empreendi-
mentos Educativos, S. A., e de Carlos Alberto Cardoso de Sousa,
designado pela sócia Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal (CCP).

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 08708282

ESTACOM � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3380/921007; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876590; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/20000417.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida do Almirante Reis, 113, 6.º,

escritório 604, freguesia de Arroios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613576

ERCROS-PORTUGAL � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1596/900405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501345302; inscrição n.º 27; número e data da apresentação:
29/20000417.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002, por

deliberação de 31 de Março de 2000:
Conselho de administração: presidente, Rafael Loste Paño, re-

sidente em Calle de Stq. Madrona, 83, 3.º, Barcelona; vogais: Mi-
guel Angel Ranedo, residente em Calle General Salazar, 7,
Bilbao, Espanha, e Pelayo Gordo Pastor, residente em Calle Bravo
Murillo, 95, Madrid, Espanha.

Fiscal único: Inácio & Almeida, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Praceta de Mayer Garção, 6, São
Pedro do Estoril; suplente, José Manuel de Almeida, revisor ofi-
cial de contas, Rua de Maria Andrade, 43, rés-do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613797

ERKIMIA PORTUGAL � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1596/900405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501345302; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
2/991213.

Certifico que foi registada a alteração do contrato da sociedade
em epígrafe quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Ercros-Portugal � Pro-
dutos químicos, S. A.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades comerciais relaciona-
das com os produtos químicos e outros sectores de produção das
empresas do grupo e destina-se especialmente a procurar reali-
zar a expansão comercial e industrial dos referidos produtos e ac-
tividades.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11358530

ENELEC � PROJECTOS E MONTAGENS ELÉCTRICAS
E DE INSTRUMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 686/851010; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580662; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 30 e inscrição
n.º 33; números e data das apresentações: 17/18/000414.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação das funções do vogal do conselho fiscal Albino No-

gueira Felgueiras, por destituição, em 21 de Fevereiro de 2000.
Designação de vogal do conselho fiscal, em 21 de Fevereiro de

2000, de António Júlio Neto Jorge (revisor oficial de contas), Rua
de Veloso Salgado, 12, 2.º, E, Lisboa.

Prazo: até final do quadriénio de 1998-2001.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613673

ARTWORKS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9106/20000524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504975242; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
000524.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Artworks, Sistemas de Infor-
mação, L.da

2 � A sede social é na Rua de Latino Coelho, 6, 4.º, esquer-
do frente, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

3 � Por deliberação de três dos quatro gerentes pode a sede
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe, bem como proceder à criação ou en-
cerramento de sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços na área de consultoria,
desenvolvimento, formação e manutenção de sistemas de infor-
mação. Criação de páginas para Internet.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

O aumento de capital da sociedade depende sempre de delibe-
ração dos sócios, tomada em assembleia geral convocada para o
efeito, pelos votos correspondentes a três quartos do capital so-
cial, mediante prévio parecer da gerência.

ARTIGO 5.º

Os sócios gozam de direito de preferência nos aumentos de ca-
pital a realizar em dinheiro.

ARTIGO 6.º

O direito de preferência mencionado no artigo anterior só pode
ser alienado mediante consentimento expresso da sociedade, pres-
tado ou recusado nos mesmos termos que para a cessão de quo-
tas, observando-se o disposto no artigo 9.º deste contrato de so-
ciedade.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quatro geren-
tes, a nomear mediante deliberação tomada em assembleia geral,
pelos votos correspondentes a três quartos do capital social.

2 � Os quatro sócios ficam desde já nomeados gerentes.
3 � A sociedade obriga-se nos actos de mera gestão median-

te a assinatura conjunta de dois gerentes e nos actos de onera-
ção, disposição ou outros que não sejam de gestão corrente me-
diante a assinatura conjunta de três gerentes.

4 � A destituição sem justa causa de gerente só pode ser efec-
tuada mediante deliberação tomada em assembleia geral, pelos vo-
tos correspondentes a três quartos do capital social.

5 � A gerência será remunerada ou não, consoante o que vier
a ser deliberado em assembleia geral por maioria de três quartos
do capital social. Todavia, caso haja lugar a remuneração, esta
poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos lu-
cros da sociedade, nos termos a fixar mediante deliberação toma-
da nos termos referidos.

6 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais
como fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outras ga-
rantias pessoais ou reais a dívidas de outras entidades.

7 � Os gerentes não podem, sem consentimento da sociedade,
dado mediante deliberação tomada em assembleia geral, pelos vo-
tos correspondentes a três quartos do capital social, exercerem por
conta própria ou alheia actividade concorrente com a da socie-
dade.

8 � A infracção ao disposto no número anterior deste
artigo constitui justa causa de destituição, obrigando o gerente a
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que esta venha a sofrer.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades

reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas, bem como em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, mediante deliberação em assembleia geral, con-
vocada para o efeito, pelos votos correspondentes a três quartos
do capital social.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas a descendentes é livre.
2 � A cessão de quotas entre sócios e ascendentes ou a ter-

ceiros está sempre dependente do consentimento da sociedade.
3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar à

sociedade, por carta registada com aviso de recepção, enviada
para a sede social, o projecto de venda, incluindo o preço e de-
mais cláusulas do contrato.

4 � A deliberação sobre a recusa ou o consentimento da so-
ciedade deve ser tomada em assembleia geral por maioria de, pelo
menos, três quartos do capital social, durante os 60 dias seguin-
tes à recepção da comunicação do sócio cedente.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, deliberará, pela
maioria constante do número anterior, sobre a proposta de amor-
tização ou de aquisição da quota, sob pena de, não o fazendo, a
cessão passar a ser livre.

6 � Tendo a sociedade deliberado recusar o consentimento e
adquirir a quota, o direito a adquiri-la é atribuído aos sócios que
na assembleia geral em que tal deliberação foi tomada declara-
rem pretendê-la, proporcionalmente às suas quotas. Se os sócios
não exercerem tal direito, a sociedade poderá adquirir a quota.

7 � A cessão de quota efectuada sem o prévio consentimento
da sociedade implica, para além da ineficácia em relação à mes-
ma, o pagamento de uma indemnização pelo cedente à sociedade
no montante correspondente ao dobro do valor da cessão efectu-
ada, sendo este montante estabelecido a título de cláusula penal.

ARTIGO 10.º

1 � A divisão de quotas carece de deliberação dos sócios to-
mada em assembleia geral, pelos votos correspondentes a três
quartos do capital social.

2 � À cessão de parte da quota aplica-se o disposto para a ces-
são de quota inteira.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade, por deliberação tomada em assembleia ge-
ral pelos votos correspondentes a três quartos do capital social,
poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Quanto a quota for sujeita a arrolamento, arresto, penhora,

for incluída em massa falida ou sujeita a qualquer acto que im-
plique a arrematação ou adjudicação da quota;

c) Por infracção do sócio a qualquer dever a que fique obriga-
do para com a sociedade, por deliberação da assembleia geral
tomada por maioria de votos correspondentes a três quartos do
capital social;

d) Por morte, interdição ou inabilidade do seu titular;
e) Quando a quota for cedida sem o consentimento da socie-

dade.
2 � Quando se verifique qualquer dos factos que constituem

o fundamento da amortização compulsiva da quota, a sociedade
poderá optar pela aquisição da mesma ou fazê-la adquirir pelos
sócios ou por terceiros, por deliberação tomada pela maioria ex-
pressa no número anterior.

3 � O cálculo e condições de amortização serão efectuadas de
harmonia com o que for deliberado em assembleia geral, pela
maioria expressa no n.º 1 deste artigo, nunca devendo ser ultra-
passada o prazo de dois anos para o respectivo pagamento.

ARTIGO 12.º

1 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimen-
tos a título oneroso de que esta careça.

2 � A decisão necessária à prossecução deste fim depende
sempre de deliberação tomada em assembleia geral, pelos votos
correspondentes a três quartos do capital social, na qual se fixa-
rão as condições essenciais do contrato de suprimentos.

ARTIGO 13.º

Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maio-
ria dos votos correspondentes a três quartos do capital social,
poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 50 000 euros e que serão obrigató-
ria e proporcionalmente realizadas pelos sócios.
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ARTIGO 14.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral por maioria dos votos cor-
respondentes a três quartos do capital social.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia
geral, convocada mediante carta registada com aviso de recepção,
expedida com a antecedência mínima de 15 dias, excepto quan-
do a lei exija prazo mais longo, com a expressa indicação, entre
outras, na ordem de trabalhos.

2 � Os sócios podem fazer-se representar em assembleia ge-
ral por terceiro, devidamente habilitado para o efeito mediante
carta mandadeira, que deverá conter de forma expressa os pode-
res concedidos.

3 � A alienação, oneração de bens imóveis, a alienação, one-
ração ou a locação de estabelecimento e a alteração do pacto so-
cial são actos que só podem ser praticados mediante deliberação
tomada em assembleia geral pelos votos correspondentes a três
quartos do capital social.

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei,
mediante deliberação da assembleia geral, por maioria dos votos
correspondentes a três quartos do capital social.

ARTIGO 17.º

Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
respectivos herdeiros, devendo estes nomear de entre si um que
a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 18.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios tomada por maio-
ria dos votos correspondente a três quartos do capital social.

ARTIGO 19.º

Para todas as questões emergentes do presente contrato fica es-
tipulado o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 20.º

Na integração de lacunas do presente contrato, e na ausência
de regulamentação pela legislação em vigor, proceder-se-á em
conformidade com o que for aprovado em assembleia geral.

São sócios Carim Amirali Jafar, Munir Karmali Ahmad, Assif
Bahadurali Jafar e Zeinul Akbaralli Sacoor.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12226084

DICODOC, DICIONÁRIOS INTERACTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9107/000524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504892860; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
000524.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dicodoc, Dicionários
Interactivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
120, 3.º, esquerdo, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda 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 criação de dicionários
multilingues interactivos em computador, técnicos, com objectos
gráficos e educacionais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 000$, encontra-se dividido em
três quotas: uma do valor nominal de 6 125 000$, titulada pela
sócia PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de Ris-
co, S. A., uma do valor nominal de 3 875 000$, titulada pelo sócio
Manuel Pereira Pinto Ricardo, e outra do valor nominal de
2 500 000$, titulada pela sócia Michelle Antoinette Germaine
Frenea Augros.

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

3 � O capital social encontra-se realizado em dinheiro quan-
to a 9 312 500$, em virtude de os sócios Manuel Pereira Pinto
Ricardo e Michelle Antoinette Germaine Frenea Augros terem re-
alizado apenas metade das suas participações, devendo o rema-
nescente ser realizado no prazo de seis meses a contar desta es-
critura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração, compete aos
sócios Manuel Pereira Pinto Ricardo e Michelle Antoinette
Germaine Frenea Augros, que desde já ficam nomeados geren-
tes.

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

3 � Os gerentes ficam autorizados a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prosse-
cução do objecto social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas a não sócios carecem de consentimento
da sociedade, tomado por voto unânime dos sócios, a qual terá
sempre o direito de preferência, que, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios.

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

4 � No caso de falecimento de um sócio, a sociedade dispõe
de 90 dias a contar da data do falecimento para amortizar as quo-
tas.

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.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12226106

ESPÍRITOS DA NATUREZA � COMÉRCIO DE OBJECTOS
DE ARTE E FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9120/000531; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504992104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espíritos da Natureza � Co-
mércio de Objectos de Arte e Flores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigues Sam-
paio, 3-C, em Lisboa, freguesia do Coração de Jesus.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de flores, plantas, objectos de arte, livros, decorações
florais. Organização e promoção de eventos sociais, culturais e
criativos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: duas iguais, do valor nominal de 1750 euros cada uma e
uma de cada um dos sócios Carlos Manuel Cerqueira Pimenta e
Dina Maria Rodrigues Mendes Carreira, e uma do valor nominal
de 1500 euros, titulada pelo sócio Pedro Nuno Vasconcelos Mar-
ques de Freitas Caldas.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
Cerqueira Pimenta e Dina Maria Rodrigues Mendes Carreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12226114

AUTO TÁXIS ALTO DO CEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9121/000531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504992740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Alto do Ceira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bulhão Pato, 5,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte de
aluguer em veículo automóvel ligeiro de passageiros com condu-
tor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
igual valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é 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 so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

São sócios Abel Dias de Almeida e Alice Celeste Dias da Sil-
va Almeida

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12226122

DINAMICUSTUR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE SAÚDE E LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9122/000531; identificação de pessoa colectiva
n.º 505013584; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DINAMICUSTUR � Comér-
cio de Produtos de Saúde e Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Francisco,
9-B, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos de
saúde e para o lar, a retalho. Organização e realização de even-
tos, edição e promoção de folhetos.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

São sócios Carlos Manuel Gonçalves Pinto Bernardino e Inês
Cláudia Martins do Rosário Rijo.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12226130

ESPAÇO MIL E TRINTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9108/000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504982680; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000525.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Espaço Mil e Trinta � Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Bento, 340, 1.º,
freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

2.º

Tem por objecto compra, venda e revenda de propriedades e
construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, o que corresponde a 1 002 410$, e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 3000 euros, correspondendo a
601 446$, pertencente ao sócio António João Barata da Silva
Barão, e outra de 2000 euros, correspondendo a 400 964$, per-
tencente à sócia Ana Paula Alves da Costa Lapa.

4.º

Em caso de cessão de quota para estranhos à sociedade, gozam
de direito de preferência na aquisição a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo.

5.º

Tem a sociedade um gerente, desde já nomeado na pessoa do
sócio António João Barata da Silva Barão e obriga-se com a sua
assinatura.

Mais declaram que pode a gerência movimentar o capital so-
cial depositado no Banco Santander Portugal, S. A., para início
de actividade, bem como comprar imóveis, mesmo antes do seu
registo definitivo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609552

ESPAÇO DOIS MIL E TRINTA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9109/000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504982699; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000525.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Espaço Dois Mil e Trinta � So-
ciedade Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Bento,
340, 1.º, freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

2.º

Tem por objecto compra, venda e revenda de propriedades e
construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, o que corresponde a 1 002 410$, e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 3000 euros, correspondendo a
601 446$, pertencente ao sócio António João Barata da Silva
Barão, e outra de 2000 euros, correspondendo a 400 964$, per-
tencente à sócia Ana Paula Alves da Costa Lapa.

4.º

Em caso de cessão de quota para estranhos à sociedade, gozam
de direito de preferência na aquisição a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo.

5.º

Tem a sociedade um gerente, desde já nomeado na pessoa do
sócio António João Barata da Silva Barão e obriga-se com a sua
assinatura.

Mais declaram que pode a gerência movimentar o capital so-
cial depositado no Banco Santander Portugal, S. A., para início
de actividade, bem como comprar imóveis, mesmo antes do seu
registo definitivo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609560

ABJONES � ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTUDOS
E REPRESENTAÇÃO DE EMPRESAS, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9095/000523; identificação de pessoa colectiva
n.º 505059797; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ABJONES � Organização, Con-
tabilidade, Estudos e Representação de Empresas, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal da Raposa, 23,
freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na organização de empresas, contabili-
dade, estudos, formação, representação, importações e exporta-
ções; fotocópias, comercialização de programas, equipamentos
informáticos e seus componentes; artigos de papelaria; impressos,
livros técnicos; Lotaria, Totobola e Totoloto.
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ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e está representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia Maria Luísa Fernandes Lourenço.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à
sócia única, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, é suficiente a intervenção da gerente.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609218

A PRAÇA DO PEIXE � SOCIEDADE DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9096/000523; identificação de pessoa colectiva
n.º 504989766; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
000523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Praça do Peixe � Socie-
dade de Bares e Restaurantes, L.da, e a sede é na Rua do Prior
do Crato, 57, 4.º, esquerdo, freguesia dos Prazeres, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada para outro local dentro do território nacional e ainda
criar, mudar ou extinguir, no território nacional ou estrangeiro,
delegações, sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste nas actividades hoteleiras, comércio
e exploração de bares e restaurantes, comércio de bebidas e co-
midas confeccionadas.

3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Isabel Cristina Laner,
e  uma quota no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Ferreira Simões Azevedo.

5.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, serão admitidos su-
primentos e exigíveis prestações suplementares de capital até ao
limite do capital social.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Não é permitida a cessão de quotas a terceiros.

7.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio,
continuando com o sobrevivo.

2 � Em caso de falecimento de um sócio, a quota não se trans-
mite aos sucessores do falecido, podendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir pela outra sócia.

8.º

Em caso de falecimento de um sócio, proceder-se-á a um ba-
lanço especial para o efeito de se amortizar a quota pelo valor
apurado, que será pago em oito prestações trimestrais, iguais e
sucessivas, com os juros à taxa bancária passiva para o depósito
a prazo de um ano.

9.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajus-

tadas entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrola-

mento, falência ou insolvência ou outra providência que possibi-
lite a sua venda judicial, ou forem dadas em caução de obriga-
ções que os seus titulares assumam sem que a prestação de tal
garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudica-
das a este;

d) Se se verificar a violação ao disposto nos artigos 7.º e 8.º
dos estatutos.

2 � A contrapartida da amortização no caso das alíneas b) e
c) do n.º 1 deste artigo será igual no valor nominal da quota, se
outro inferior não resultar do balanço especial realizado para o
efeito.

3 � No caso previsto na alínea d) do n.º 1, o valor da amorti-
zação será o que resultar do último balanço aprovado.

4 � Salvo o caso de a lei dispor imperativamente de outro
modo, a contrapartida a entregar em qualquer caso de amortiza-
ção será sempre fraccionada em seis prestações semestrais e
iguais, considerando-se a amortização efectuada com a entrega da
primeira ou o seu depósito à ordem de quem de direito.

10.º

No caso de exclusão dos sócios, nos termos deste contrato nos
termos do artigo 242.º do Código das Sociedades Comerciais, o
sócio excluídos apenas terá direito ao valor nominal da sua quo-
ta, se não resultar outro inferior do último balanço ou outro
especialmente efectuado para o efeito, caso em que será o adop-
tado.

11.º

1 � A gerência pode ser exercida por pessoas estranhas à so-
ciedade.

2 � A gerência e administração da sociedade e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, e retribuí-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo das sócias Isabel Cristina Laner e Maria de Lurdes Ferreira
Simões Azevedo, desde já nomeadas gerentes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de ambas as ge-
rentes.

4 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração

social, entre os quais os necessários para vincular a sociedade em
documentos, actos, contratos e recibos de quitação, movimenta-
ção dos respectivos dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deli-
berar em quaisquer assembleias de credores, bem como compro-
meter-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar, subarrendar ou tomar de
arrendamento ou subarrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira em quaisquer condições
e prazos relativamente a quaisquer móveis, automóveis e imóveis;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou
industriais;

e) Praticar todos os actos tendentes à realização do objecto
social que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assem-
bleia geral.

5 � A sociedade pode constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada
ano, para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e
contas do exercício e deliberar sobre quaisquer outros assuntos
para que tenha sido convocada, e, extraordinariamente, mediante
convocação a pedido do gerente, através de cartas registadas com
aviso de recepção dirigidas aos sócios gerentes com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.
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13.º

1 � Em caso de litígio ou conflito relativamente à interpreta-
ção, validade e aplicação do presente contrato, as partes
diligenciarão no sentido de obterem uma solução equitativa por
acordo amigável.

2 � Na ausência de tal acordo amigável, esse litígio ou con-
flito deverá ser dirimido por arbitragem, em conformidade com
o Regulamento do Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem Co-
mercial de 1 de Outubro de 1987.

3 � O tribunal de arbitragem funcionará em Lisboa e será
constituída por três árbitros, nomeando cada uma das partes um,
sendo o terceiro, que presidirá, escolhido por acordo dos outros
dois.

4 � As decisões dos árbitros são definitivas e vinculam as par-
tes.

Disposições transitórias

14.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designa-
damente as desta escritura, registos, publicidade e outras ineren-
tes, são da responsabilidade da sociedade.

15.º

A gerência poderá, ainda antes do registo da sociedade na con-
servatória do registo comercial competente:

a) Adquirir quaisquer bens para a sociedade e celebrar contra-
tos de arrendamento;

b) Proceder ao levantamento da totalidade do capital deposi-
tado na instituição bancária, nos termos da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades, para fazer face às despe-
sas assumidas pela sociedade e aquelas de instalação e início de
actividade social.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609480

ANDORINHAS LISBOA � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8928-A/000310; identificação de pessoa colectiva
n.º 504796801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000310.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Andorinhas Lisboa � Trans-
portes Internacionais, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Es-
trada de Chelas, 174, freguesia de Marvila.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser des-
locada dentro do concelho de Lisboa ou para concelhos limítro-
fes e poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto específico da sociedade é o transporte rodoviário de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 25 000 euros, da sócia Nelitrans � Transitários, S. A.; uma
de 24 900 euros, da sócia Especialtir � Transportes Internacio-
nais, S. A., e uma de 100 euros, do sócio Manuel Alexandre Diniz
do Nascimento.

ARTIGO 4.º

Depende do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
estranhos.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir participações sociais ou de algum
modo participar na constituição de outras sociedades, ainda que
com objecto diferente do seu.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio Manuel
Alexandre Diniz do Nascimento, que desde já fica nomeado ge-
rente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Compete à gerência exercer e praticar, sem excepção ou
limitação alguma, todos os actos tendentes à boa administração
dos negócios sociais, neles se compreendendo a compra e venda
de viaturas para e da sociedade e a outorga de contratos, nomea-
damente de locação financeira, para aquisição de viaturas ou
quaisquer outros equipamentos.

3 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um geren-
te ou de mandatário da sociedade, constituído para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, salvo os casos para os quais a lei esta-
belece prazos e formalidades diferentes da convocação, serão con-
vocadas com a antecedência mínima de 20 dias, por meio de car-
tas registadas.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 11436336

ANTÓNIO PEREIRA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6709; identificação de pessoa colectiva n.º 503899011;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13683420 

ENTRE DENTES � SOCIEDADE ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1956; identificação de pessoa colectiva n.º 502378450;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13748424

AS TRÊS CAROCHINHAS � SERVIÇOS EDUCATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8572; identificação de pessoa colectiva n.º 504691856;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13749919

AMBIDELTA � AMBIENTE E PAISAGISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8492; identificação de pessoa colectiva n.º 504591215;
data: 20062000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13705296

A PAR E PASSO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4784; identificação de pessoa colectiva n.º 503269093;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 12091154

EQUIPROTECÇÃO � EQUIPAMENTOS
DE PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4532; identificação de pessoa colectiva n.º 503191914;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13748645

EQUIPROTECÇÃO � EQUIPAMENTOS
DE PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4532; identificação de pessoa colectiva n.º 503191914;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestações de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13748637

AGUIANI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9110/000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000525.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGUIANI � Sociedade de
Medição Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Colé-
gio Militar, 18, C, piso intermédio, loja 6, em Lisboa, freguesia
de Benfica, concelho de Lisboa, e durará por tempo indetermi-
nado a contar de hoje.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir
a sua sede para qualquer outro local permitido por lei, bem como
abrir, transferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, fili-
ais, dependências, escritórios ou outras formas de representação
no País.

2.º

A sociedade terá por objecto a mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em nume-
rário, é de 1 100 000$, correspondente à soma de duas quotas,
cada uma no valor nominal de 550 000$, pertencente uma ao
sócio Manuel da Assunção Aguiar e outra ao sócio Aníbal Raul
Prazeres Espada Fernandes.

4.º

A gerência e a representação da sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será assegurada pelos gerentes que forem
designados em assembleia geral, sendo já nomeado gerente o
sócio Manuel da Assunção Aguiar.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessária
a assinatura do gerente.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e mais actos e contratos
alheios aos negócios da sociedade.

5.º

Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatá-
rios para a representar em actos ou categorias de actos especifi-
cados na procuração.

6.º

1 � A divisão e cessão total ou parcial de quotas entre sócios
é livre, mas quando feita a estranhos depende do consentimento
da sociedade, que, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo, têm direito de preferência na aquisição da quota que
se deseja dividir ou alienar.

2 � Se houver mais de um sócio a preferir, a quota será divi-
dida entre eles.

3 � Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota será
igual ao valor que resultar do último balanço aprovado ou ao
valor nominal da mesma, se ainda não existir qualquer balanço
aprovado.

7.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de
morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continu-
ará com os restantes herdeiros representantes do falecido ou in-
terdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou in-
terdito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deve-
rão escolher um só de entre todos que os represente na sociedade.

8.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou quotas pertencen-
tes a qualquer sócio nos casos e termos seguintes:

a) Por acordo entre os sócios;
b) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou sujeita

a apreensão judicial, se o proprietário não conseguir desonerá-la
antes da publicação destinada à convocação dos credores desco-
nhecidos;

c) Se a quota tiver sido cedida contra o estabelecido no pacto
social;

d) Quando na partilha ou divisão de bens do casal de algum
sócio a quota não fique a pertencer a este.

2 � Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota para
efeitos da sua amortização será igual ao valor que resultar do
último balanço aprovado, ou ao valor nominal, se ainda não existir
qualquer balanço aprovado.

3 � Deliberada a amortização, esta considerar-se-á perfeita
desde logo e, em consequência, o titular da quota amortizada
deixará de ter quaisquer direitos na sociedade, com excepção do
recebimento do preço da amortização, o qual se deverá efectivar
no prazo máximo de 30 dias.

9.º

Após preenchimento da reserva legal, os lucros apurados anu-
almente terão a aplicação que for deliberada em assembleia ge-
ral.

10.º

Quando a lei não exigir outros formalidades, as reuniões de as-
sembleia geral serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com 15 dias de antecedência, pelo menos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609510
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A ABA � SOS 24 REPARAÇÕES AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9111/000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504878085; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000525.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma A ABA � SOS 24 Reparações ao
Domicílio, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Travessa da
Torrinha, 4, rés-do-chão, frente, freguesia dos Prazeres.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em reparações ao domicílio de electri-
cidade, canalização (água, gás e desentupimentos), abertura de
portas, mudança de fechaduras e reparação de electrodomésticos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor
de 3250 euros, pertencente à sócia Celeste Maria Teixeira de Oli-
veira, e outra no valor de 1750 euros, pertencente ao sócio Nuno
Miguel Araújo Campos.

4.º

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com
objecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 10 000 euros.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos: por acordo com o titular; penhora, arresto ou qualquer
outra forma de apreensão judicial; falência ou morte do titular ou
quando um sócio não comparecer ou não se fizer representar nas
assembleias gerais por mais de três anos consecutivos; quando em
partilha por divórcio ou por separação de bens a quota não ficar
a pertencer ao titular.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço, bem como
poderão posteriormente ser criadas uma ou mais quotas, para
serem alienadas.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609536

BAR 7, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9112/000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504890735; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000525.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bar 7, Actividades Hotelei-
ras, L.da, e tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas, sem
número de polícia (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa), freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem como objecto snack-bar, restaurante, paste-
laria, actividades hoteleiras

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$ e corresponde à soma de duas quotas, do valor no-
minal de 550 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

6.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, dependem do con-
sentimento da sociedade, a qual terá direito de preferência em pri-
meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, por acordo unânime de todos, até ao montante global de
3 000 000$.

8.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer ge-
rente e deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de
recepção, dirigida a cada um dos sócios e expedida com a ante-
cedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras for-
malidades ou estabeleça prazo mais longo.

São sócios José Augusto de Oliveira Pinheiro e Fernanda Ma-
ria Ferreira da Silva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12609579

DISKY COMMUNICATIONS PORTUGAL � COMÉRCIO
DE SOM E IMAGEM, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9113/000526; identificação de pessoa colectiva
n.º 504889087; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
000526.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Disky Communications
Portugal � Comércio de Som e Imagem, Sociedade Unipessoal,
L.da, e durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede é na Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, rés-do-chão,
direito, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa.

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

3 � A sociedade poderá criar sucursais, filiais, agências, de-
legações ou quaisquer outras formas de representação permitidas
por lei, onde e quando julgue conveniente, no território nacional
ou no estrangeiro, mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste na importação, exportação, comércio
por grosso e a retalho de produtos variados, designadamente ar-
tigos de som e imagem.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, representado por uma única quota no valor nominal de
1 500 000$, pertencente à sócia Disky Communications Europe B. V.

§ único. Nos termos e condições fixados por decisão do sócio,
poderá o mesmo efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 1 500 000$.

ARTIGO 5.º

Contratos do sócio com a sociedade

1 � O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que estes visem a prossecução do objecto social.

2 � Os negócios jurídicos celebrados nos termos do n.º 1 de-
vem revestir forma escrita.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade é representada perante terceiros, judicial e ex-
trajudicialmente, pela gerência, sendo esta composta por um ou
mais gerentes, nomeados por decisão do sócio.

2 � A gerência fica dispensada de caução e é remunerada ou
não conforme for deliberado por decisão do sócio.

3 � Fica desde já nomeado como gerente da sociedade Paul
Robert Smith.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um único gerente.

2 � Os gerentes podem delegar, no todo ou em parte, os seus
poderes de gerência noutro gerente e a sociedade pode constituir
mandatários para a prática de actos certos e determinados.

ARTIGO 8.º

Decisões do sócio

1 � O sócio delibera sobre todos os actos cuja competência
seja atribuída por lei às assembleias gerais, nomeadamente:

a) Aprovação do relatório de gestão e das contas de exercício,
atribuição de lucros e tratamento de prejuízos;

b) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades
e a sua alienação ou oneração;

c) A alienação ou oneração de bens imóveis, a alienação, one-
ração e locação de estabelecimento;

d) Alteração do contrato de sociedade, incluindo aumento de
capital.

2 � A representação do sócio poderá ser conferida a quem o
mesmo entender por simples carta.

ARTIGO 9.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo os li-
quidatários nomeados por decisão do sócio.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 11974630

BONNE CHANCE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9116/000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504980416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
000529.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

Contrato social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BONNE CHANCE � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, e durará a partir de hoje e por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no edifício Gai-
votas do Tejo, na Rua da Bela Vista à Graça, 31, letra A, loja 1,
freguesia de Santa Engrácia, a qual poderá ser transferida para
qualquer outro local, mediante deliberação da gerência.

2 � A criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, em Portugal ou no estrangeiro,
depende da deliberação da gerência, ficando dispensada a deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mediação
imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 25 000 euros, e encontra-se dividido em três quotas: uma
do valor nominal de 17 500 euros, pertença da sócia Cristina
Maria Correia Fragoso do Vale, outra no valor nominal de
6250 euros, pertença da sócia Maria Lucília Cardoso Rodrigues,
e a outra no valor nominal de 1250 euros, pertença do sócio An-
tónio Pedro Vale Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao limite de 25 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade é confiada a dois gerentes.
2 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão dos

negócios sociais, incluindo os de contrair empréstimos, adquirir,
alienar ou onerar bens móveis e imóveis e representará a socie-
dade perante quaisquer autoridades administrativas ou judiciais.

3 � A assembleia geral deliberará sobre a remuneração dos
gerentes.

4 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois
gerentes, excepto para os actos de mero expediente, caso em que
basta a assinatura de um dos gerentes, ou de um procurador, no
âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.

5 � Cada um dos gerentes poderá ainda delegar no outro ge-
rente a competência para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos ou negócios.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais ou exercer, por
conta própria ou alheia, actividade concorrente com a da socie-
dade.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá nomear mandatários para praticar actos
específicos ou categorias específicas de actos.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é li-
vre, ficando desde já autorizadas as respectivas cessões e divi-
sões.

2 � A cessão de quotas, ou partes de quotas, a terceiros de-
pende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá, livremente, adquirir quaisquer participa-
ções noutras sociedades portuguesas ou estrangeiras, ainda que
com objecto diferente do seu, bem como associar-se em consór-
cios, agrupamentos europeus de interesse económico e outras
formas de associação empresarial com ou sem personalidade ju-
rídica.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por
meio de carta registada expedida com um mínimo de 15 dias de
antecedência.

2 � Os sócios poder-se-ão fazer representar nas assembleias
gerais por meio de carta a dirigir ao presidente da assembleia
geral.

Gerentes designadas: Cristina Maria Correia Fragoso do Vale
e Maria Lucília Cardoso Rodrigues.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia
Santos. 12633348

DANPING � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9117/000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504994670; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000529.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de DANPING � Comér-
cio de Importação e Exportação, L.da, tem a sua sede em Lisboa,
na Estrada de Benfica, 542-C, em Lisboa, freguesia de Benfica.

§ 1.º Por decisão da gerência a sede social poderá ser muda-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade pode criar ou encerrar filiais, estabelecimen-
tos, sucursais ou agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por gros-
so de têxteis, pronto-a-vestir para homem e senhora, bijutarias,
brinquedos, relógios, electrodomésticos e outros. Importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma à sócia Fang Danping e outra
ao sócio Jianping Li.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social e estes pode-
rão fazer os suprimentos de que a sociedade carecer nas condi-
ções que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua administração, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia

Fang Danping que, desde já, fica nomeada gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ 1.º A sociedade poderá constituir mandatários e os gerentes
poderão delegar poderes, nos termos da lei e no âmbito dos res-
pectivos mandatos.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
documentos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, avales, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém,
a estranhos, depende sempre do consentimento da sociedade, sen-
do, neste caso, reservado aos sócios não cedentes o direito de pre-
ferência, sendo o valor a atribuir à quota a ceder, no caso de não
haver acordo entre os sócios, fixado por uma firma de auditores.

ARTIGO 6.º

Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a
sociedade poderá amortizar a quota desse sócio, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

1 � Se nenhuma destas medidas for efectivada nos 90 dias
subsequentes ao conhecimento da morte, interdição ou inabilita-
ção do sócio, a quota considera-se transmitida aos herdeiros.

2 � O preço da amortização será o que resultar do último
balanço aprovado.

3 � O pagamento processar-se-á em dois anos, através de
quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12633291

AIDIA II � ARQUITECTURA, INOVAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9118/000529; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 33/000529.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma AIDIA II � Arquitectura,
Inovação e Design, L.da, e a sede é na Travessa do Abarracamento
de Peniche, 7, 1.º, direito, freguesia das Mercês, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada para outro local, no concelho de Lisboa ou outro
concelho limítrofe, e ainda criar, mudar ou extinguir, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, delegações, sucursais, filiais ou
outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste na concepção, investigação, produção
e comercialização de produtos de design industrial, gráfico e de
interiores, importação e representação comercial de produtos co-
nexos e projectos de arquitectura de interiores.

3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de 4900 euros, pertencente ao sócio João de Sá
Braamcamp Sobral;

b) Uma quota de 100 euros, pertencente ao sócio João Soares
de Oliveira Braamcamp Sobral.
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5.º

Nas condições fixadas em assembleia, serão admitidos supri-
mentos e exigíveis prestações suplementares de capital até ao li-
mite do capital social.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade primeiro,

João de Sá Braamcamp Sobral em segundo e os restantes sócios
em terceiro gozam do direito de preferência na aquisição de qual-
quer quota.

3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar à
sociedade o projecto da cessão e as cláusulas do respectivo con-
trato, por carta registada, com aviso de recepção, contendo todas
as indicações que identifiquem a operação, nomeadamente nome
do pretenso adquirente e o preço.

4 � Recebida a comunicação, deve a sociedade exercer o di-
reito de preferência no prazo máximo de 15 dias. Se não o dese-
jar fazer, deve a sociedade:

a) Comunicar a proposta do sócio cedente ao sócio João de Sá
Braamcamp Sobral, para que este possa, dentro do prazo de
10 dias após esta comunicação, exercer o seu direito de preferên-
cia;

b) Se o sócio João de Sá Braamcamp Sobral não quiser exer-
cer o seu direito, deve a sociedade comunicar a proposta do só-
cio cedente aos restantes sócios, para que estes possam, por sua
vez, exercer o seu direito de preferência, devendo fazê-lo nos
10 dias imediatos participando-o à sociedade e ao cedente.

5 � A escritura de cessão, notificada da sua realização, deve-
rá realizar-se nos 30 dias posteriores.

6 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito
de preferência, a cessão, após a necessária divisão da quota
cedenda, far-se-á na proporção das participações sociais dos pre-
ferentes.

7 � No caso da sociedade ou dos sócios exercerem a prefe-
rência, o preço será o que resultar do último balanço.

8 � A sociedade, exercendo a preferência, poderá usar da fa-
culdade de fraccionar o pagamento do preço em seis prestações
mensais e iguais, considerando-se prestadas as fracções do preço
com entrega ou o seu depósito à ordem de quem de direito.

7.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio,
mas a quota do sócio falecido não se transmitirá aos seus suces-
sores.

2 � A sociedade, no prazo de 90 dias subsequentes ao conhe-
cimento da morte do sócio por algum dos gerentes, deverá amor-
tizar a quota do sócio falecido, adquiri-la ou fazê-la adquirir por
sócio ou terceiro.

8.º

Transmitindo-se a quota do sócio falecido por força do arti-
go 225.º, n.os 2 e 5, do Código das Sociedades Comerciais, deve-
rão os herdeiros do falecido, no prazo de 20 dias a contar do ter-
mo do prazo previsto no artigo 7.º, nomear de entre si um que a
todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

9.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajus-

tadas entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrola-

mento, falência ou insolvência ou outra providência que possibi-
lite a sua venda judicial, ou forem dadas em caução de obriga-
ções que os seus titulares assumam sem que a prestação de tal
garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudica-
das a este;

d) Em caso de morte de um sócio, nos termos previstos no
artigo 7.º;

e) Se se verificar a violação ao disposto no artigo 8.º dos esta-
tutos.

2 � A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b) e
c) do n.º 1 deste artigo, será igual ao valor nominal da quota, se
outro inferior não resultar do balanço especial realizado para o
efeito.

3 � No caso previsto na alínea e) do n.º 1, o valor da amorti-
zação será o que resultar do último balanço aprovado.

4 � No caso previsto na alínea d) do n.º 1, o valor da amorti-
zação será o que corresponder ao valor apurado no balanço es-
pecial para o efeito realizado.

5 � Salvo o caso da lei dispor imperativamente de outro modo,
a contrapartida a entregar em qualquer caso de amortização, será
sempre fraccionada em seis prestações semestrais e iguais, con-
siderando-se a amortização efectuada com a entrega da primeira
ou o seu depósito à ordem de quem de direito.

10.º

No caso de exclusão dos sócios, nos termos deste contrato, nos
termos do artigo 242.º do Código das Sociedades, o sócio excluído
apenas terá direito ao valor nominal da sua quota, se não resul-
tar outro inferior do último balanço ou outro especialmente efec-
tuado para o efeito, caso em que será o adoptado.

11.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, sem caução e retribuídas ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a car-
go do sócio João de Sá Braamcamp Sobral, desde já nomeado
gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com assinatura do sócio gerente.
3 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração

social, entre os quais os necessários para vincular em documen-
tos, actos, contratos e recibos de quitação, movimentação dos
respectivos dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deli-
berar em quaisquer assembleias de credores bem como compro-
meter-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamen-
to, alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação
financeira em quaisquer condições e prazos relativamente a quais-
quer móveis, automóveis e imóveis;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou
industriais;

e) Praticar todos os actos tendentes à realização do objecto
social que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assem-
bleia geral.

4 � A sociedade pode constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada
ano, para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e
contas de exercício e deliberar sobre quaisquer outros assuntos
para que tenha sido convocada e, extraordinariamente, mediante
convocação a pedido do gerente através de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência míni-
ma de 15 dias.

13.º

Em caso de litígio emergente do presente contrato, incluindo
a sua interpretação, validade e aplicação, será resolvido por uma
comissão de arbitragem constituída por três árbitros, nomeando
cada uma das partes um sendo o terceiro, que presidirá, escolhi-
do por acordo dos outros dois.

Disposições transitórias

14.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designa-
damente as desta escritura, registos, publicidade e outras ineren-
tes, são da responsabilidade da sociedade.

15.º

Os gerentes poderão, ainda antes do registo da sociedade na
conservatória do registo comercial competente:

a) Adquirir quaisquer bens para a sociedade;
b) Proceder ao levantamento da totalidade do capital deposi-

tado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades, para fazer face às despesas assumidas pela so-
ciedade e aquelas de instalação e início de actividade social.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12633356
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ÁREAS DISTINTAS � SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9119/000531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978683; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Áreas Distintas � Servi-
ços Médico-Veterinários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Ge-
neral Garcia Rosado, 37, 1.º, direito, em Lisboa, freguesia de São
Jorge de Arroios, e durará por tempo indeterminado a contar de
hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encer-
rar sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação social.

2.º

A sociedade tem por objecto: serviços médico-veterinários de
acompanhamento, diagnóstico e tratamento de animais de criação
e ou estimação, comércio por grosso e ou a retalho de produtos
para animais, alimentares ou não. Comércio por grosso e ou a
retalho de artigos de decoração, nomeadamente móveis, artigos
de iluminação e outros artigos para o lar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Alexan-
dre Monteiro Trindade Judice Pargana e Helena Cristina Bexiga
Anselmo Sousa Viegas Judice Pargana.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio António Alexan-
dre Monteiro Trindade Judice Pargana, que desde já fica nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

2 � Fica a gerência expressamente proibida de envolver a
sociedade em responsabilidades, tais como fianças, letras de fa-
vor ou outros quaisquer actos estranhos à actividade social.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; quando a favor de ter-
ceiros depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em
primeiro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo
lugar, direito de preferência na respectiva aquisição.

6.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção endereçadas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

7.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
até 10 vezes o capital social.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis
especiais, bem como fazer parte de agrupamentos complementa-
res de empresas ou consórcios.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12633445

DENTAZANO � SERVIÇOS DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9123/000531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504903276; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação DENTAZANO �
Serviços de Medicina Dentária, L.da, e a sua sede fica instalada
na Rua de Rodrigo da Fonseca, 74, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá mudar
a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses, para
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e poderá
abrir sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestação de ser-
viços médicos dentários, laboratório de prótese e meios auxilia-
res de diagnóstico para tratamento dentário.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar, livremente, como sócia, em so-
ciedades nacionais ou estrangeiras, com objecto igual ou diferente
do seu e, bem assim, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma de 2300 eu-
ros, pertencente ao sócio António Manuel Soares Videira, e duas
de 1350 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ga-
briela Pinto Soares Videira e Filipe Pinto Soares Videira.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � Na cessão de quotas a estranhos têm preferência a socie-

dade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, será exercida por to-
dos os sócios, que desde já ficam designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assi-
natura do sócio António Manuel Soares Videira, ou as assinatu-
ras em conjunto dos restantes sócios, Gabriela Pinto Soares Vi-
deira e Filipe Pinto Soares Videira.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como le-
tras de favor, abonações, avales ou outros semelhantes.

4 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procurado-
res para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
conferindo-lhes os poderes necessários através dos competentes
instrumentos de representação.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas diri-
gidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12030929

AFFORDABLE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9125/000531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504694170; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
000531.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação AFFORDABLE �
Importação e Exportação, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Engenheiro Duarte Pacheco, Empreendimento das Amoreiras,
torre 1, 12.º piso, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � O gerente ou qualquer dos gerentes nomeados pode des-
locar a sede social dentro do concelho ou para concelho limítrofe,
e pode criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras for-
mas locais de representação, quando e onde tenha por conve-
niente.

3 � A sociedade fica desde já autorizada a adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto social igual ou diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, em socieda-
des de responsabilidade limitada ou ilimitada, bem como associar-
-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos de
interesse económico, novas sociedades, consórcios, associações
em participação, bem como constituir ou participar em quaisquer
formas de associação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em importação, exportação, co-
mercialização por grosso e ou retalho de produtos, artigos e todo
o tipo de mercadorias para a indústria, comércio e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas no valor de
2500 euros cada, pertencentes uma à sócia Joana Watts Serra
Alpoim e outra à sócia Susana Isabel Pimenta de Sousa.

ARTIGO 4.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 100 vezes o
capital social.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão e divisão, total ou parcial, de quotas en-
tre sócios.

2 � A cessão, total ou parcial, a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, sendo-lhe reservado direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo.

3 � Se mais de um sócio exercer direito de preferência a quota
a ceder será dividida na proporção das quotas dos sócios que
exerçam o seu direito.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade compe-
tem ao gerente ou gerentes nomeados por assembleia geral.

2 � O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de
outro modo for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade pode nomear um ou mais procuradores para
a prática de determinados actos, conferindo para tanto procura-
ção.

4 � A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, quer activa
quer passivamente, com a assinatura do gerente ou de qualquer
dos gerentes nomeados, ou de procurador dentro dos limites da
respectiva procuração.

5 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
designar um secretário e respectivo suplente, ao qual caberá exer-
cer as funções que legalmente lhe estão cometidas.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer ge-
rente, por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo quando a lei exija outras formalidades ou estabele-
ça prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por
meio de carta ou telecópia registada, expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, a qual deverá indicar a ordem de traba-
lhos.

3 � A representação voluntária de um sócio, em deliberação
que admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pes-
soa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a rea-
lizar no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respec-
tivo facto, poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação extrajudicial a pessoa estranha;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em

que não for adjudicada ao seu titular ou a um seu descendente;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência

da sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declara-
do preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 5.º
do pacto social.

2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos pre-
vistos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1, se a lei não dispuser de ou-
tro modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado.

ARTIGO 9.º

1 � O ano social é o ano civil, e os lucros líquidos apurados
em cada balanço, depois de deduzidos 5% para fundo de reserva
legal, até que este atinja metade do capital social, serão dividi-
dos pelos sócios, salvo se outro destino lhes for atribuído por
deliberação da assembleia geral.

2 � Podem ser autorizados adiantamentos sobre os lucros des-
de que observadas as disposições legais aplicáveis.

Gerente designada: Joana Watts Serra Alpoim.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12030961

ABSOLUT DESIGN � COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9090/000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504858254; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
000519.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ABSOLUT DESIGN � Comuni-
cação Audiovisual, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 163, 3.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, onde e quando quiser, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste na investigação, desenvolvimento
e produção de novas tecnologias e serviços integrados de comu-
nicação audiovisual, publicidade e design.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em moeda, correspondendo à soma das seguin-
tes quotas dos sócios: uma quota de 3000 euros, da sócia Absolut
System � Serviços Integrados de Comunicação e Publicidade,
S. A., e quatro de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, AL/CS � Gestão de Empresas, L.da, Leopoldo Antó-
nio Gonçalves da Silva, Henrique João Nobre Quirino da Fonse-
ca e Cipriano José Rodrigues Pinto.

2 � Por deliberação dos sócios poderão ser exigíveis presta-
ções suplementares de capital até 20 vezes o capital social em
cada momento e na proporção das respectivas quotas, tudo nos
termos da lei, podendo ainda qualquer dos sócios fazer suprimen-
tos à sociedade, segundo o regime que for fixado em assembleia
geral.
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ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios,
bem como a sua divisão para tal fim, as quais se consideram
desde já autorizadas pela sociedade.

2 � Nos demais casos, incluindo os da parte final do arti-
go 228.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, a cessão
fica dependente do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia
geral, amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-

quer sócio;
c) Havendo uma cessão de quota em infracção ao disposto no

artigo anterior;
d) Se qualquer quota for arrolada, arrestada ou, por qualquer

forma, apreendida em processo judicial ou administrativo;
e) Sempre que o comportamento de um sócio se revele alta-

mente perturbador dos interesses da sociedade.
2 � O preço da amortização será, nos casos das alíneas b), c)

e e) do n.º 1, o valor nominal da quota amortizada, salvo se ou-
tro inferior resultar do último balanço aprovado, no caso da
alínea a) o convencionado, e no caso da alínea d) o que resultar
nos termos da lei.

3 � O pagamento do preço da amortização, nos casos previs-
tos na primeira parte do número anterior, será feito na sede so-
cial, em cinco prestações anuais, sem juro, que, por acordo, po-
derão ser divididas em duodécimos, vencendo-se a primeira
30 dias após a realização da assembleia geral que tomou a deli-
beração.

4 � Ao preço da amortização deverá acrescer, nos mesmos
prazos e condições de pagamento, a importância dos créditos e
suprimentos que o sócio tenha a haver da sociedade, bem como
deverão abater-se as importâncias que o sócio porventura lhe
dever, sem prejuízo das convenções especiais aplicáveis ao caso.

5 � O disposto na alínea d) do n.º 1 deste artigo não prejudi-
ca o exercício de direitos de preferência concedidos aos sócios
ou à própria sociedade, em caso de venda ou adjudicação judi-
cial.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral dos sócios, excepto quando a lei o não per-
mita, será convocada por simples carta registada, expedida pelo
menos 15 dias antes daquele em que a reunião deva ter lugar.

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade, bem como a sua representação,
em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é exercida pelo
gerente ou gerentes, sócios ou não, os quais são designados e
destituídos pela assembleia geral, a qual decidirá da existência ou
não de remuneração e em caso afirmativo do respectivo montante.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade ficará obrigada nas seguintes condições:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente

designada, quer em procuração, quer em acta da assembleia ge-
ral, pela assinatura do respectivo mandatário ou gerente;

b) No que respeita aos demais actos de administração ou de
gerência, pelas assinaturas de dois gerentes ou pelas assinaturas
de mandatários, nos termos e limites dos respectivos mandatos;

c) Os actos de mero expediente poderão ser praticados por
qualquer um dos gerentes.

2 � Fica expressamente vedado a qualquer dos gerentes ou
mandatários obrigar a sociedade em quaisquer negócios ou con-
tratos estranhos ao seu fim social, designadamente abonações,
fianças ou actos semelhantes.

ARTIGO 10.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, pode-
rá designar um secretário, com as competências e duração de
funções previstas na lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar, por
qualquer forma, no capital de outras sociedades, com objecto igual
ou diferente do seu.

ARTIGO 12.º

No fim de cada ano a gerência fará proceder a inventário e
organizará o balanço e a conta de ganhos e perdas e submeterá
um e outro, juntamente com a sua proposta sobre a aplicação dos
resultados, à deliberação da assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 13.º

É de exclusiva competência da assembleia geral que for con-
vocada para se ocupar da dissolução da sociedade, nomear liqui-
datários e estabelecer o procedimento a tomar, nos termos da
legislação em vigor.

Gerentes designados: os não sócios Manuel de Lencastre Fer-
reira Pinto e Luís Manuel Simões Rodrigues.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12292150

DUACAM � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9094/000523; identificação de pessoa colectiva
n.º 504945033; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DUACAM � Transportes, L.da,
fica com a sede em Lisboa, na Rua dos Remédios, 54, 1.º, direi-
to, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar sucursais, agências ou outra formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em transporte nacional e internacional
de mercadorias, passageiros e turismo, representações, prestação
de serviços conexos, importação e exportação.

3.º

O capital social é de 10 000 000$ e corresponde a três quotas:
uma quota de 4 000 000$, pertencente ao sócio Ricardo Jorge dos
Santos Nunes Camões de Matos, uma quota de 5 000 000$, per-
tencente ao sócio Joaquim Paulo Gonçalves Duarte, e uma quota
de 1 000 000$, pertencente à sócia Seomac e Sotam � Transpor-
tes e Serviços, L.da, sendo realizado em 50%, e o restante no
prazo de um ano.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consen-
timento prévio da sociedade, a qual terá. em primeiro lugar, e os
sócios, em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração, conforme a mesma deliberar, vin-
culando-se a sociedade, em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Ricardo
Jorge dos Santos Nunes Camões de Matos e Joaquim Paulo Gon-
çalves Duarte.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar, por
qualquer forma, em outras sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do seu e em agrupamentos complementares de empresas.
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Mais certifico que o gerente Ricardo Jorge dos Santos Nunes
Camões de Matos tem capacidade profissional.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia San-
tos. 12607665

A. E E. G. T. � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5035/950201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503474614; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/20000428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Rodrigo da Fonseca, 151,

1.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312673

ALMEIDA & GRAMAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1369/900202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502283688; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 32-
-34 compl./20000120.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Júlio Alberto de Lacerda

Corrêa Mendes, por renúncia, em 18 de Dezembro de 1998.
Cessação das funções da gerente Mónica Pereira de Sousa

Corrêa Mendes, por renúncia, em 18 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11353287

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.
(SUCURSAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 460/890503; identificação de pessoa colectiva
n.º 980000556; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
15/000428.

Certifico que foi registado o seguinte;
Alteração, em virtude de fusão por incorporação.
Actual firma: Banco Bilbao Viscaya Argentaria, S. A.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: Bilbao (Vizcaya), Plaza de San Nicolas, 4, Espanha.
Objecto: realização de todo o tipo de actividades, operações,

actos, contratos e serviços próprios do negócio de banca ou que
com este se relacionem directa ou indirectamente, permitidos ou
não proibidos pelas normas vigentes e actividades complementa-
res. Estão incluídas também no seu objecto social a aquisição,
renúncia, usufruto e alienação de títulos, valores, ofertas públi-
cas de aquisição e venda de valores, assim como todo o tipo de
participações em qualquer sociedade ou empresa.

Capital: 1 435 993 050,38 euros.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12311294

A. MATA ANTUNES � GABINETE DE OBSERVAÇÃO
CARDIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 986/840201; identificação de pessoa colectiva

n.º 501432043; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
000427.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da socie-
dade, tendo as contas sido aprovadas em 9 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984280

AMARELO, SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9042/000427; identificação de pessoa colectiva
n.º 504901087; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
000427.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amarelo, Software, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Graça, 104, 3.º,
freguesia da Graça, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de desenvolvimento de
produtos e prestação de serviços nas áreas da informática, pro-
gramação e multimédia, distribuição e promoção de produtos e
serviços nas áreas citadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
soante vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios e entre
estes e a sociedade.

2 � A cessão de quotas a terceiros à sociedade carece sempre
do consentimento desta, à qual se reserva, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de prefe-
rência.

São sócios: Michael Andrew Brown e Isabel Sofia de Sousa
Santos.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312576

AMOREIRAS GEST � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE ESPAÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 155/830616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501386211; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 12, 13 e 14/000427.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação das funções dos membros do conselho de adminis-

tração: Vítor da Silva Ruivo, José Filipe Gonçalves de Araújo
Leal, Luís Manuel Mexia Chaves Costa, José João Silva Ribeiro
da Costa Morais e Manuel João de Matos Silva Alves Ribeiro,
por renúncia, em 7 de Fevereiro de 2000, 21 de Fevereiro de
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2000, 4 de Fevereiro de 2000, 18 de Fevereiro de 2000 e 21 de
Fevereiro de 2000, e do fiscal único, Fernando Vassalo Namora-
do Rosa e do suplente, Gabriel Fernando Martins de Mesquita
Gabriel, por renúncia, em 7 de Fevereiro de 2000.

Designação do conselho de administração e do fiscal único, em
23 de Março de 2000.

Conselho de administração: José Filipe Gonçalves de Araújo
Leal, José João Silva Ribeiro da Costa Morais e Vítor da Silva
Ruivo, residentes na Rua de Gregório Lopes, lote 1523, 1.º, di-
reito, Lisboa.

Fiscal único: Fernando Vassalo Namorado Rosa (revisor oficial
de contas); suplente, Gabriel Fernando Martins de Mesquita Ga-
briel (revisor oficial de contas).

Prazo: quadriénio de 2000-2003.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984213

ECOS � CONSULTORES TÉCNICOS
PARA O AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 771/880621; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011050; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 22 e 23/000427.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Augusto de Sousa Reis,

por renúncia, em 11 de Outubro de 1993.
Designação, para gerentes, de Alexandre Martins Moniz de

Bettencourt, residente no Campo dos Mártires da Pátria, 69, 2.º,
frente, Lisboa; de José Manuel de Saldanha Gonçalves Matos,
residente na Avenida de 5 de Outubro, 15, 3.º, Lisboa; de Rui
Manuel Albuquerque Delgado Rufino, residente na Rua de
Possidónio da Silva, 66, 4.º, esquerdo, Lisboa, e de Carlos Au-
gusto de Sousa Reis, residente na Rua de António Abreu, 90,
Cascais, em 12 de Março de 1997.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11345950

AUTO RESTAURADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 436/360212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500498334; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
15/000427.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 402 410$, a
redenominação do capital e a alteração do contrato da sociedade
em epígrafe, quanto aos artigos 1.º e 4.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Restauradores, L.da

2 � Tem a sede em Lisboa, na Avenida de 5 de Outubro, 56,
2.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

São sócios: João Pedro de Jesus Calado Rodrigues dos Santos
e a sócia abaixo referida.

Gerente designada: a sócia Maria Cármen Cunha de Oliveira
Marmelada Rodrigues dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984230

ANA LÃ & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7166/980112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504039385; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/000427.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Gomes Freire, 165-A, rés-

-do-chão, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984264

BASTOS & REZENDE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6933/970930; identificação de pessoa colectiva
n.º 503969850; averbamento n.º 1 à  inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/000427.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua da Arriaga, 8, 3.º, direito, fre-

guesia de Santos, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984302

DELOITTE & TOUCHE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6449/970128; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 30/000427.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação do fiscal único, Ledo, Morgado e Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, anteriormente designada
Ledo & Morgado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e
do suplente, José Carlos Carvalho Velez, por destituição, com
efeitos a partir de 17 de Janeiro de 1997, por não terem sido
aceites as designações.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984310

BRAGA CENTRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5751/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503577693; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/
000427.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em

23 de Março de 2000.
Prazo: triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, Vítor da Silva Ruivo,

residente na Rua de Gregório Lopes, lote 1523, 1.º, direito, Lis-
boa; Vítor Manuel da Silva Ribeiro, residente na Avenida das
Forças Armadas, 51, 5.º, Lisboa, e Nuno Miguel Ribeiro Pereira
de Sousa, residente na Rua de Carlos Manuel Mota Pinto, lote 4-
-B, 10.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: Fernando Vassalo Namorado Rosa (revisor oficial
de contas), residente na Rua de Entrecampos, 38, 4.º, esquerdo,
Lisboa; suplente, Gabriel Fernandes Martins de Mesquita Gabriel
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(revisor oficial de contas), residente na Rua do Maestro António
Taborda, 44, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984175

ENGEGLOBO � SOCIEDADE DE ENGENHARIA
E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5539/951012; identificação de pessoa colectiva
n.º 501802649; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 32-33/000427.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/000427.
Cessação das funções do fiscal único e do suplente, por renún-

cia, em 16 de Outubro de 1998.
Designação do fiscal único, em 19 de Outubro de 1998, A.

Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede em Lisboa, na Avenida de Óscar Mon-
teiro Torres, 18, rés-do-chão, direito; suplente, A. P. Malheiro
Veloso & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede em Lisboa, na Rua de Melo Sousa, 395, 4.º, A e
B, Estoril.

Prazo: até final do quadriénio em curso de 1997-2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984329

B. N. A. N. � SERVIÇOS GERAIS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 525/950505; identificação de pessoa colectiva
n.º 503411353; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/000427.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Fernando Lopes Graça, lote L-4,

6.º, direito, freguesia do Lumiar, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312568

AUTO REPARADORA MODERNA DA ESTEFÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1191/810423; identificação de pessoa colectiva
n.º 501098232; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 19/000427.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Luís Manuel Valente Rosinha,

por renúncia, em 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984272

ELIMODA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 094/820702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501298266; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 4 e 5/000426.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Miguel Egídio Bocarro, por

renúncia, em 18 de Abril de 1996.

Designação, para gerente, de Vítor Caetano Bocarro, em 18 de
Abril de 1996.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984221

E. I. P. � ELECTRICIDADE INDUSTRIAL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 133/561105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500089477; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
20000301.

Certifico que foi registado o reforço de capital de 200 000 000$
e a alteração do contrato, da sociedade em epígrafe, quanto aos
artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro e nos di-
versos valores do activo, é de 500 000 000$, e corresponde à soma
de três quotas: uma de 425 000 000$, do sócio Dr. José António
Schroeter de Oliveira Pires Horta Osócio, outra de 50 000 000$,
do sócio Pedro da Câmara de Horta Osório, e outra de
25 000 000$, do sócio Dr. José Diogo de Sousa da Câmara Hor-
ta Osório.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes que
vierem a ser eleitos em assembleia geral, sócios ou não, os quais
terão ou não remuneração, conforme vier a ser deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e con-

tratos, é necessária a intervenção do gerente Dr. José António
Schroeter de Oliveira Pires Horta Osório, ou de quaisquer outros
dois gerentes.

4 � A destituição da gerente cabe aos sócios, sendo necessá-
ria uma maioria qualificada de três quartos dos votos de todos os
sócios.

5 � A gerência pode constituir mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11485582

E. I. P. � ELECTRICIDADE INDUSTRIAL
PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 133/561105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500089477; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 17 e 18/000426.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Diogo de Sousa da

Câmara Horta Osório e Pedro da Câmara Horta Osório, por re-
núncia, em 7 de Janeiro de 1994, com efeitos a partir de 15 de
Janeiro de 1994.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312541

DAVID L. REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 099/341222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500900370; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 8 e 9/000426.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
José Luís Pereira Pinheiro, por renúncia, em 21 de Fevereiro de
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2000, e a alteração do contrato, da sociedade em epígrafe, quan-
to ao artigo 8.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Luís
Manuel Corigo da Costa, António Jorge Corigo da Costa e Re-
nato Carlos Corigo da Costa.

§ único. A sociedade vincula-se com as assinaturas em conjunto
de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312533

ESCOLA DE CONDUÇÃO A PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 961/560702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500600767; inscrição n.º 81; número e data da apresentação:
8/000428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes, por deliberação de 30 de Março de

2000.
Gerentes: Augusto Jorge Gonçalves Vieira, residente na Urba-

nização Massamá Norte, lote 98, 2.º, direito, Massamá, Queluz,
Carlos Manuel Braz Martins, residente na Rua do Dr. José Saraiva
Torre, 8, 8.º, C, Lisboa, e Carlos Manuel Baranda Casinhas, re-
sidente na Estrada de Chelas, 155, rés-do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312584

AZEVEDO, PINHO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 974/520327; identificação de pessoa colectiva
n.º 500538999; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
991220.

Certifico que foi registada a redenominação do capital, refor-
ço do mesmo em 90 024 euros, e a alteração do contrato quanto
aos artigos 2.º, 3.º (corpo), 5.º, 7.º, e aditamento de um parágra-
fo ao artigo 1.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e proceder à abertura de
delegações, filiais, sucursais ou qualquer outra forma de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestamista, com-
pra e venda de antiguidades, louças, roupas, ouro, prata, jóias,
relógios e outros bens móveis, novos e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores do activo constantes da escrita, é de 100 000 eu-
ros, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as se-
guintes: João de Faria Barbosa, 65 000 euros, Júlia Norberto de
Faria Barbosa, 15 000 euros, Maria João Norberto de Faria Bar-
bosa e Carla Alexandra Norberto de Faria Barbosa, 10 000 euros
cada.

ARTIGO 5.º

1 � Todos os sócios são gerentes, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, competindo-lhes representar a sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do ge-
rente João de Faria Barbosa ou as assinaturas, em conjunto, de
dois dos outros gerentes.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, cujos
poderes serão fixados nos respectivos mandatos.

§ único. Fica proibido o uso da firma social em fianças, abo-
nações e outros actos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados anualmente no fim de cada ano,
terá que ser aprovado até 31 de Março do ano seguinte, sendo
afectada a percentagem de 5% para a constituição de reserva le-
gal até que esta atinja um quinto do capital social e os lucros
remanescentes terão o destino que a assembleia geral deliberar.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11359498

EUROSCUT � SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DA SCUT DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9044/000428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504877399; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de EUROSCUT � Socie-
dade Concessionária da Scut do Algarve, S. A., e durará por tem-
po indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Avenida da Praia da Vitó-
ria, 48, 5.º, E, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sede da sociedade
pode ser deslocada para qualquer outro local, dentro do territó-
rio nacional.

3 � Também por simples deliberação do conselho de adminis-
tração poderá a sociedade criar, deslocar ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto exclusivo, ao longo de todo
o período de duração da concessão, as actividades de concepção,
construção, financiamento, conservação e exploração, em regime
de portagem sem cobrança ao utilizador (SCUT), dos seguintes
lanços de auto-estrada:

a) IC4 Lagos-Lagoa;
b) IC4 Lagos-Alcantarilha.
2 � A sociedade tem também por objecto, ao longo de todo o

período de duração da concessão, as actividades de conservação
e exploração, em regime de portagem SCUT, dos seguintes lan-
ços de auto-estrada:

a) IC4 Alcantarilha-Guia;
b) IP1/IC4 Guia-Vila Real de Santo António.
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CAPÍTULO III

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
45 266 000 euros, e está representado por 4 526 600 acções com
o valor nominal de 10 euros cada uma.

2 � Todas as acções são e serão nominativas, podendo ser
emitidos títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000,
10 000 e 100 000 acções, os quais poderão, em qualquer altura e
a requerimento de qualquer accionista, que suportará o respecti-
vo custo, ser substituídos por agrupamento ou divisão.

3 � Qualquer alteração das posições relativas dos accionistas
fundadores da sociedade carece de autorização prévia do Minis-
tro das Finanças e do Ministro do Equipamento Social.

4 � Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se
por posições relativas dos accionistas fundadores da sociedade a
ordenação sequencial destes, em função do número de acções por
cada um directamente detidas na sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Em qualquer aumento de capital os accionistas têm direi-
to de preferência na subscrição das novas acções, proporcional-
mente ao número das que, à data da deliberação, forem já titula-
res.

2 � A assembleia geral que deliberar o aumento fixará as con-
dições de subscrição, devendo, designadamente, especificar o nú-
mero de acções a subscrever, o prazo, não inferior a 21 dias, de
que cada accionista dispõe para comunicar ao conselho de admi-
nistração a sua pretensão quanto ao número de acções a subscre-
ver e a forma e prazo de realização das entradas.

3 � A sociedade não poderá proceder à redução do capital
social durante todo o período da concessão sem prévio consenti-
mento do Estado Português.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas estão obrigados a efectuar prestações aces-
sórias gratuitas no valor total de 10 849 000 euros, no caso de não
se verificar, no prazo de 12 meses, contados desde a data de as-
sinatura do contrato de concessão, uma alteração nos contratos de
financiamento que determine uma variação do valor dos critérios
chave de reposição do equilíbrio financeiro constantes no
anexo 17 do contrato de concessão superior às percentagens in-
dicadas no n.º 87.7 do contrato de concessão.

2 � Verificando-se o disposto no número anterior, os sócios
comparticiparão nas prestações acessórias na proporção da per-
centagem de capital social por si detida.

3 � As prestações acessórias previstas neste artigo deverão dar
entrada na sociedade nos 15 dias seguintes ao termo do prazo
referido no n.º 1, e não dependem de qualquer formalidade ou
interpelação pela sociedade, que se considera desde já efectuada.

4 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores se al-
gum, ou alguns, dos accionistas não cumprirem a sua obrigação
de pagamento de prestações acessórias estabelecida neste artigo,
ficam os accionistas não faltosos obrigados ao pagamento dos
valores em falta, na proporção dos montantes efectivamente
pagos.

ARTIGO 7.º

Até à conclusão da construção de toda a auto-estrada, a socie-
dade não poderá adquirir acções próprias.

ARTIGO 8.º

1 � Até três anos após a entrada em serviço do último lanço
a construir nos termos do contrato de concessão, a oneração de
acções da sociedade dependerá, sob pena de nulidade, de prévia
autorização do Estado Português, excepto se o credor beneficiá-
rio for uma entidade financiadora, nos termos previstos nos con-
tratos de financiamento.

2 � Nos casos em que a oneração não careça de autorização
prévia nos termos do número anterior deve a mesma ser comu-
nicada ao Estado Português, no prazo de 30 dias a contar da data
em que seja constituída a oneração de acções, juntamente com
cópia notarial do documento que formaliza a oneração e, bem
assim, informação detalhada sobre quaisquer outros termos e
condições em que foi estabelecida.

3 � Da execução, mesmo que não judicial, dos instrumentos
de oneração de acções referidos no n.º 1 não poderá nunca resul-
tar a detenção, transmissão ou posse por entidades que não se-
jam membros do agrupamento, entidades financiadoras ou enti-
dades maioritariamente detidas por estas, nos termos do
documento relativo às condições de intervenção das entidades
financiadoras anexo ao contrato de concessão, de acções repre-
sentativas do capital social da sociedade em violação do dispos-
to no contrato de concessão e, nomeadamente, dos seus n.os 15,
16 e 17.

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a transmis-
são de acções é expressamente proibida até três anos após a data
de entrada em serviço do último lanço a construir nos termos do
contrato de concessão.

2 � Decorrido o prazo indicado no número anterior, são ad-
mitidas transmissões de acções da sociedade, sem prejuízo do
disposto no artigo 4.º, n.º 3, desde que os accionistas fundadores
da sociedade detenham, em conjunto, e enquanto accionistas di-
rectos desta, ao longo de todo o período de duração da conces-
são e a todo o tempo, a maioria qualificada dos votos em assem-
bleia geral que lhes permita, nos termos dos presentes estatutos
e da lei, designar a maioria dos membros do órgão de gestão,
alterar o pacto social e obter vencimento em todas as delibera-
ções da assembleia geral.

3 � O accionista que pretenda transmitir todas ou parte das
suas acções deverá oferecê-las, em primeiro lugar, aos demais
accionistas, notificando-os por carta registada com aviso de re-
cepção, a qual especificará todas as condições da operação, no-
meadamente o número de acções a transmitir, a identificação do
proposto adquirente se for caso disso, o preço e condições de
pagamento.

4 � Os accionistas preferentes devem manifestar ao transmi-
tente a intenção de preferir, mediante carta registada com aviso
de recepção, expedida no prazo de 10 dias contados da recepção
da notificação a que se alude no número anterior.

5 � Se o número total de acções que, nos termos do número
anterior, os accionistas declararam querer adquirir for inferior ao
número total das acções a transmitir, será lícito ao transmitente
dispor das acções oferecidas a favor de terceiro.

6 � Se, pelo contrário, tal número exceder o das acções a
transmitir, far-se-á a partilha das mesmas de acordo com as se-
guintes regras:

a) Em primeiro lugar, cada accionista terá direito a adquirir
acções na proporção das que já for titular, deduzindo-se para este
cálculo as acções do accionista transmitente;

b) As restantes acções serão rateadas entre os accionistas que
declararam querer adquirir um número de acções superior ao que
lhes compete nos termos da alínea anterior, cabendo a cada ac-
cionista um número de acções proporcional às de que já for titu-
lar, deduzindo-se para este cálculo as acções de todos os accio-
nistas não intervenientes no rateio, incluindo as do accionista
transmitente;

c) Qualquer acção ou lote de acções remanescente que não
possa ser atribuído nos termos da regra anterior será adquirido por
aquele que, de entre os participantes no rateio, for escolhido pelo
transmitente.

7 � A regulamentação prevista neste artigo é aplicável, com
as necessárias adaptações, à transmissão de direitos de subscri-
ção de acções em virtude de aumento de capital.

8 � Tanto o accionista transmitente como o ou os accionistas
ou terceiros adquirentes devem, previamente à concretização da
operação, certificar-se de que o Estado Português prestou o seu
consentimento à mesma, se à data ainda for exigível.

9 � A sociedade deverá recusar o registo e a não reconhecer
a qualidade de accionista de qualquer entidade que adquira ou
possua acções representativas do seu capital social em violação
dos presentes estatutos, do contrato de concessão ou da lei, de-
vendo sobrestar no registo nos casos em que é exigível a autori-
zação do Estado Português para a transferência das acções, até à
obtenção de tal autorização.

ARTIGO 10.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade
poderá emitir obrigações e, bem assim, outros títulos negociáveis,
em qualquer das modalidades admitidas por lei.

2 � A emissão, pela sociedade, de quaisquer títulos ou instru-
mentos financeiros que permitam ou possam permitir, em certas
circunstâncias, a subscrição, aquisição ou detenção de acções
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representativas do seu capital social em violação das regras es-
tabelecidas nos n.os 15.1 a 15.4 do contrato de concessão carece,
sob pena de nulidade, de autorização prévia e específica do Es-
tado Português, a quem será solicitada com, pelo menos, 30 dias
de antecedência em relação, seja à sua emissão, seja à outorga
de instrumento que as crie ou que constitua compromisso da so-
ciedade em os criar, consoante o evento que primeiro ocorrer.

ARTIGO 11.º

Por deliberação da assembleia geral, as acções e obrigações
emitidas pela sociedade poderão revestir a forma escritural.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposição comum

ARTIGO 12.º

1 � São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o
conselho de administração e o conselho fiscal.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e do conselho fiscal, accionistas ou não, são elei-
tos em assembleia geral por períodos de quatro anos, e podem ser
reconduzidos uma ou mais vezes, contando-se como completo o
ano civil em que foram eleitos.

3 � Compete à assembleia geral a fixação das remunerações
dos órgãos sociais, competência esta que pode ser delegada numa
comissão de vencimentos.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � Qualquer accionista, como tal registado no livro de registo
de acções, poderá assistir às reuniões da assembleia geral.

2 � A representação de accionistas em assembleia geral po-
derá fazer-se em qualquer pessoa, sendo instrumento suficiente
de representação uma carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral.

3 � Cada acção dá direito a um voto.
4 � As acções cuja realização se encontre em mora não con-

ferem direito de voto.

ARTIGO 14.º

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

2 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo
presidente ou, na sua falta ou impedimento, pelo vice-presidente.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral anual reunirá durante o 1.º trimestre
subsequente ao encerramento do exercício do ano anterior, com
a seguinte ordem de trabalhos:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Apreciar a administração e fiscalização da sociedade;
d) Eleger os membros dos órgãos sociais, sendo caso disso.
2 � Além disso, a assembleia geral será convocada sempre que

o requeiram o conselho de administração, o conselho fiscal ou
accionistas, como tal registados no livro de registo de acções, que
representem, pelo menos, 5% do capital social.

3 � O pedido de convocação da assembleia geral, nos termos
do número anterior, deverá revestir forma escrita e indicar o seu
motivo, bem como especificar os assuntos a incluir na ordem de
trabalhos.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral será convocada por carta registada com
aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de
21 dias, a qual incluirá a ordem de trabalhos, sem prejuízo da pos-

sibilidade de, nos termos da lei, os accionistas poderem tomar
deliberações unânimes por escrito e, bem assim, reunir-se em
assembleia geral sem observância de formalidades prévias.

2 � No aviso convocatório poderá logo fixar-se uma data al-
ternativa para a reunião da assembleia geral, para o caso de a
mesma não poder reunir na data inicialmente marcada por falta
de quórum constitutivo, devendo entre as duas datas indicadas
mediar mais de 15 dias.

3 � Existe quórum constitutivo sempre que, tendo sido regu-
larmente convocados todos os accionistas para a assembleia ge-
ral, nela estejam presentes ou devidamente representados accio-
nistas titulares de, pelo menos, 35% do capital social, salvo nos
casos em que a lei exija maioria superior.

ARTIGO 17.º

1 � Os accionistas podem deliberar em assembleia geral so-
bre todos os assuntos que não sejam da competência exclusiva de
outro órgão social.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas pela
maioria simples dos votos emitidos, salvo quando lei imperativa
ou o presente contrato exigirem maioria superior.

SECÇÃO III

Administração da sociedade

ARTIGO 18.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um con-
selho de administração composto por um número ímpar de cin-
co ou mais membros.

2 � Compete ao conselho de administração eleger de entre os
seus membros o respectivo presidente.

3 � A responsabilidade dos administradores será ou não cau-
cionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho reunirá sempre que seja convocado pelo pre-
sidente ou por quaisquer outros dois administradores.

2 � Independentemente do disposto no número anterior, o con-
selho reunirá, pelo menos, uma vez em cada trimestre.

3 � As reuniões do conselho serão convocadas com a antece-
dência mínima de 10 dias, mediante convocatória escrita da qual
constará a ordem de trabalhos.

4 � Em casos de reconhecida urgência, as reuniões do conse-
lho poderão ser convocadas com a antecedência de três dias úteis.

ARTGO 20.º

1 � O conselho de administração não poderá deliberar sem que
para o efeito esteja presente ou devidamente representada a maio-
ria simples dos administradores em exercício, entre os quais o
presidente ou quem o substitua.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em
cada sessão por outro administrador, sendo que os poderes de
representação conferidos devem constar de carta dirigida ao pre-
sidente, válida apenas para uma reunião; é também permitido
votar por correspondência sobre qualquer assunto.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração terá os poderes de gestão e
representação da sociedade que lhe forem cometidos por lei, pelo
presente pacto social ou pelas deliberações dos accionistas.

2 � As deliberações do conselho serão tomadas pela maioria
simples dos votos emitidos pelos administradores, salvo se a de-
liberação incidir sobre a delegação de poderes na comissão exe-
cutiva, ao abrigo do artigo seguinte, ou sua alteração ou revoga-
ção, caso em que é necessário, pelo menos, o voto favorável da
maioria simples dos administradores que compõem o conselho.

3 � O presidente, ou quem o substitua, terá voto de qualida-
de em caso de empate.

ARTIGO 22.º

1 � Dentro dos limites legais e estatutários, o conselho de
administração poderá delegar numa comissão executiva, forma-
da por três ou cinco administradores, a gestão corrente da socie-
dade, devendo a deliberação de delegação especificar o regula-
mento de funcionamento da referida comissão e ainda qual dos
membros será o presidente.
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2 � A deliberação de delegação deve ficar registada no livro
de actas do conselho, podendo este alterá-la ou revogá-la em
qualquer momento.

3 � O mandato dos membros da comissão executiva termina-
rá simultaneamente com o termo do mandato do conselho de
administração.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois dos seus administrado-

res;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um

mandatário quando o conselho de administração, em acta, para
tanto lhes confira poderes especiais.

2 � Nos casos a que alude a alínea b) do número anterior,
poderá o conselho de administração fazer depender a representa-
ção da sociedade das assinaturas conjuntas de dois ou mais ad-
ministradores ou de um administrador e um ou mais mandatários
com poderes para tal.

SECÇÃO IV

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 24.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fis-
cal, constituído por três membros efectivos e dois suplentes; a
assembleia geral que eleger o conselho fiscal indicará qual dos
seus membros será o presidente, o qual terá voto de qualidade nas
deliberações em caso de empate.

2 � O conselho fiscal reunirá, mediante convocatória escrita
do seu presidente, com a periodicidade legal e, ainda, a solicita-
ção, também escrita, de qualquer dos seus membros.

CAPÍTULO V

Balanços e resultados do exercício

ARTIGO 25.º

1 � O ano social coincide com o ano civil, devendo ser ela-
borado, em conformidade com as regras usuais, um balanço de
cada exercício.

2 � Os resultados apurados em cada exercício, exceptuada a
parte destinada à constituição ou reintegração da reserva legal,
terão a aplicação que a assembleia geral, por maioria simples dos
votos emitidos, delibere.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 26.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e, além
disso, quando tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a li-
quidação será feita extrajudicialmente, através de uma comissão
liquidatária, constituída pelos administradores em exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 27.º

Até três anos após a entrada em serviço no último lanço a
construir, as alterações aos estatutos da sociedade deverão ser
aprovadas pelo Estado Português.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração fica desde já autorizado a
efectuar o levantamento de quaisquer quantias da conta aberta em
nome da sociedade para depósito do capital social realizado, para

fazer face a pagamentos da sociedade, designadamente despesas
de constituição e instalação e de dívidas a terceiro ou aos sócios.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das
Sociedades Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade
os direitos e as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que,
em nome da sociedade, sejam celebrados por dois administrado-
res, a partir da data da sua constituição e antes de efectuado o
seu registo definitivo na conservatória do registo comercial com-
petente, ficando, para o efeito, conferida a necessária autorização.

ARTIGO 29.º

As expressões «concessão», «critérios chave do reequilíbrio
financeiro», «auto-estrada», «entidade financiadora», «contratos
de financiamento» e «lanço» utilizados nos presentes estatutos
têm o sentido que lhes é conferido no contrato de concessão.

Órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003:
Conselho de administração: Vítor Manuel Jacinto Domingues

dos Santos, residente na Avenida da Praia da Vitória, 48, presi-
dente; Juan Bejar Ochoa, residente na Plaza Manuel Gomez
Moreno, 2, Madrid, Espanha; Inigo Melrás Amusco, residente
com o anterior; Enrique Fuentes Egusquiza, residente com o an-
terior; Carlos Alberto Freitas Couto, residente na Quinta do
Sernado, freguesia de Mouquim, concelho de Vila Nova de Fa-
malicão.

Conselho fiscal: Álvaro Echaniz Urcelay, residente na Plaza
Manuel Gomez Moreno, 2, Madrid, Espanha, presidente; Nuno
Filipe dos Santos Oliveira e Silva Paranhos, residente em São
Pedro de Afurada, Vila Nova de Gaia, vice-presidente; Frei Lou-
reiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, vogal; Belén Cas-
tro Giménez, residente na Plaza Manuel Gomez Moreno, 2,
Madrid, Espanha, suplente; António Dias & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras,
torre 1, 7.º, Lisboa, suplente.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312738

DISSION � CENTRO DE PRODUÇÃO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8745/991231; identificação de pessoa colectiva
n.º 504634518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
991231.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DISSION � Centro de Pro-
dução de Imagem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Grão Vasco,
32, 2.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de produções
digitais, fotografia, meios publicitários de outdors e indors, equi-
pamento electrónico de publicidade, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, duas
de igual valor nominal de 451 085$ cada, pertencentes uma a cada
uma das sócias Sion Holdings, Ltd., e Distrade, S. L., e uma do
valor nominal de 100 240$, pertencente ao sócio José Carlos
Monteiro Simões.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio José Carlos
Monteiro Simões e o não sócio José Maria Verde Ciria, atrás
identificados.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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

As deliberações de alteração do contrato só podem ser toma-
das por uma maioria qualificada de 90% do capital social.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12226530

DESPODATA � CONSULTORES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2251/820517; identificação de pessoa colectiva
n.º 501306439; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
35/20000420.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 1 250 000$
e a alteração do contrato da sociedade em epígrafe quanto aos
artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma DESPODATA � Con-
sultores Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Almirante Reis, 113, 6.º, escritório 604, em Lisboa, freguesia de
São Jorge de Arroios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social, é de 6 500 000$, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 1 250 000$,
titulada em nome do sócio António Pedro Ferreira, uma de
500 000$ e uma de 250 000$, ambas do sócio Pedro Alexandre
Ferreira (aquela, seu bem próprio), uma de 750 000$, da sócia Ca-
tarina Alexandre Ferreira, uma de 500 000$ e uma de 750 000$,
ambas tituladas pelo sócio Sérgio Alexandre Ferreira (aquela, seu
bem próprio), uma de 500 000$ e uma de 750 000$, ambas titu-
ladas pelo sócio Fernando Manuel de Castro Fernandez (aquela,
seu bem próprio), uma de 500 000$, titulada pela sócia Alexan-
dra Higgs Madeira de Sousa e Menezes, e uma de 750 000$, ti-
tulada pelo sócio Carlos Miguel Vilar Patrão.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade compete aos
gerentes a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

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

3 � Mantêm-se nomeados gerentes os sócios António Pedro
Ferreira e Sérgio Alexandre Ferreira, ficando, desde já, nomeado
gerente o sócio Fernando Manuel de Castro Fernandez.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12226521

ESTRUTEURBA � GABINETE DE PLANEAMENTO,
ESTUDO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1268/810519; identificação de pessoa colectiva
n.º 501080082; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 15 e 16/000426.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Raul Baptista Gomes, por renúncia, em 31 de Março de 2000, e
a alteração do contrato da sociedade em epígrafe quanto ao ar-
tigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por dois gerentes, no-
meados em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade poderá não ser remunerada, se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

4 � É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

Gerente designada: Maria Júlia Serra Santos Liberal.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312550

ENGIVIA � CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 050/880318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962336; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 20 e 21/20000420.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Carlos Alberto Rodrigues Garcia Barbosa, por renúncia, em 12 de
Abril de 2000, e a alteração do contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 3.º e corpo e § 1.º do artigo 4.º, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 20 000 000$, e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 6 000 000$ e uma
de 6 308 000$ do sócio António Donas Boto Vaz Pato, uma de
3 750 000$ e uma de 3 942 000$ do sócio Paulo Jorge de Araújo
Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes, sócios
ou não, nomeados em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contra-
tos, com as assinaturas conjuntas de dois gerentes, ou de um
gerente e um procurador.
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Gerentes designados: mantêm-se os gerentes António Donas
Boto Vaz Pato e Paulo Jorge de Araújo Ferreira da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984132

AUTO TÁXIS IDEAL DE S. JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 321/871116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500825971; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
20000420.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 802 892$,
a redenominação do capital e a alteração do contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros (1 202 892$), está integralmen-
te realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do ac-
tivo social, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
3000 euros (601 446$), pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613070

BAR JAIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 812/701230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500041040; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 8 e 9/20000420.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Mário Antunes Alves, por renúncia, em 12 de Abril de 2000, e a
alteração do contrato da sociedade em epígrafe quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 3 334 000$,
pertencente ao sócio Manuel Baeta Antunes Moreira, e duas
iguais de 3 333 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios
Virgílio Silvestre Moreira e Júlio Baeta Antunes Moreira.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao
sócio Manuel Baeta Antunes Moreira, que desde já fica nomeado
gerente, sendo suficiente a sua intervenção para a sociedade se
considerar validamente obrigada em todos os seus actos e con-
tratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 08519196

EDSON/FCB � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 859/700128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773246; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 32; números e data das apresentações: 11 e 12/20000420.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Theodore James Thephilos, por

destituição, em 7 de Abril de 2000.
Designação de gerente, por deliberação de 7 de Abril de 2000.
Gerente: Carlos Galamba de Oliveira, residente na Rua de

Braamcamp, 40, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613088

ESTÚDIOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 108/620828; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535701; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; data da apre-
sentação: of./20000420.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Manuel Baptista de

Moura e Manuel Francisco de Moura, por renúncia, em 24 de
Março de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12984150

ANTÁRTICA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 729/890628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502180501; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 14/20000420.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Maestro Frederico de Frei-

tas, 1-E, freguesia de São Domingos de Benfica.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12613118

AUTO TÁXIS LOBO DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 276/681008; identificação de pessoa colectiva
n.º 500538905; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/000419.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de José Relvas, 18, 1.º, esquer-

do, freguesia do Beato, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11351209

A CASA DA FRUTA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8084/990312; identificação de pessoa colectiva
n.º 504565648; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 16, 17 e 18/000419.

Certifico que foi registada a cessação de funções dos gerentes
Mercedes Glória Clemente Cordeiro Fagulha Nunes e Pedro Mi-
guel Antunes Gouveia Rodrigues, por renúncia, em 14 de Março
de 2000 e 11 de Fevereiro de 2000, respectivamente, e a altera-
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ção do contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º
(n.º 1) e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
24 900 euros, pertencente ao sócio Jorge Miguel Cordeiro Fagu-
lha Nunes, e outra de 100 euros, pertencente à sócia Mercedes
Glória Clemente Cordeiro Fagulha Nunes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, será exercida pelos gerentes que forem
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeado ge-
rente o sócio Jorge Miguel Cordeiro Fagulha Nunes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12528161

BANIF � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1750/910122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502490950; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 9 e 10/000419.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação das funções do administrador Joaquim Filipe Marques

dos Santos, por renúncia, em 1 de Março de 2000.
Designação de administrador, em 8 de Março de 2000 e 15 de

Março de 2000, de Jorge Humberto Correia Tomé, residente na
Avenida de José Malhoa, lote 1792, Lisboa.

Prazo: até final do quadriénio em curso de 1997-2000.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12528080

DEVWEB � DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
APLICACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8787/20000117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504554867; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima,
adopta a firma DEVWEB � Desenvolvimento de Soluções
Aplicacionais, S. A., rege-se pelo presente contrato de sociedade
e pela legislação comum.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Borges Carneiro, 61-A,
freguesia da Lapa, em Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração
poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo conce-
lho, bem como serem criadas sucursais, filiais ou outras formas
de representação legal.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o desenvolvimento e co-
mercialização de aplicações e programas informáticos.

CAPÍTULO II

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
50 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma, totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou
não, reciprocamente convertíveis, nos termos da lei e do contra-
to da sociedade, e poderão ser representadas em títulos de 1, 5,
10, 50 ou 100 acções.

3 � As acções, enquanto não forem totalmente realizadas, se-
rão nominativas e poderão ser acções ao portador, a requerimen-
to e a expensas dos respectivos accionistas, logo que estejam
integralmente liberadas.

4 � Enquanto permanecerem nominativas, as acções serão
assinadas por dois administradores, podendo a assinatura ser apos-
ta por chancela ou reproduzida por meios mecânicos, ou por dois
mandatários da sociedade para o efeito designados, devendo, neste
caso, serem autenticadas com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, em conformidade com a lei, adquirir par-
ticipações em sociedades, qualquer que seja o seu objecto, in-
cluindo sociedades reguladas por lei especial e agrupamentos
complementares de empresas, consórcios ou associações.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído
aos accionistas o direito de preferência na subscrição de novas
acções, salvo diferente deliberação da assembleia geral, cabendo
ao conselho de administração estabelecer o preço e as condições
das emissões.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá adquirir
acções próprias dentro dos limites fixados por lei.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
emitir obrigações, nos termos legais, incluindo as convertíveis em
acções.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e um fiscal único.

SECÇÃO I

ARTIGO 10.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas
e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
presente contrato de sociedade, serão obrigatórias para todos eles,
ainda que ausentes ou dissidentes.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral considerar-se-á regularmente consti-
tuída e apta a validamente funcionar e deliberar em primeira
convocatória, desde que se encontrem presentes ou devidamente
representados accionistas detentores de acções correspondentes a,
pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral pode funcio-
nar e deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital social a que as res-
pectivas acções correspondem.
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ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral será composta por todos os accionis-
tas possuidores de acções que, com a antecedência mínima de
15 dias sobre a data da respectiva reunião, as tenham averbadas
nos competentes registos ou depositadas nos cofres da sociedade
ou de estabelecimento bancário.

2 � Enquanto as acções permanecerem nominativas, a convo-
cação da assembleia geral poder-se-á efectuar mediante carta re-
gistada com aviso de recepção expedida com a antecedência le-
galmente prevista.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no 1.º trimes-
tre de cada ano e em sessão extraordinária sempre que a admi-
nistração ou o fiscal único o julguem conveniente, ou ainda quan-
do requerida por accionistas que possuam acções correspondentes
a, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um pre-
sidente e um secretário, eleitos por quatro anos pela assembleia
geral, entre sócios ou várias pessoas, os quais poderão ser recon-
duzidos por sucessivos quadriénios.

2 � Ao presidente da mesa compete as convocações de reu-
niões, a sua direcção e disciplina.

SECÇÃO II

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três membros eleitos entre os ac-
cionistas ou terceiros, pelo período de quatro anos, ficando inves-
tidos de todos os poderes de gestão.

ARTIGO 16.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos po-
deres de gestão praticando todos os actos e exercendo todas as
funções necessárias à realização do objecto social.

ARTIGO 17.º

Sem prejuízo de todas as convocações feitas pelo seu presiden-
te, sempre que o julgue necessário, o conselho de administração
reunirá ordinariamente uma vez por mês, pelo menos.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador-delegado, dentro dos limites dos poderes

que lhe forem conferidos pela administração;
c) Um procurador, nos precisos termos do respectivo mandato.
2 � Nos assuntos de mero expediente bastará a assinatura de

um dos administradores.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade incumbirá a um fiscal único, que
deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, pelo período de
quatro anos, prorrogáveis.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 20.º

Os lucros apurados em cada exercício que sejam necessários
para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reintegrar reservas
impostas por lei, terão o destino e aplicação que forem delibera-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolve-se quando os accionistas o deliberarem
ou nos casos e nos termos estabelecidos na lei, ficando como li-
quidatária a administração em funções.

ARTIGO 22.º

Para todas as questões emergentes deste contrato de sociedade,
sua interpretação e execução, bem como para todas as acções que
venham a correr entre a sociedade e os sócios, é exclusivamente
competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outro.

CAPÍTULO V

ARTIGO 23.º

A sociedade inicia desde já a sua actividade e o conselho de
administração fica desde já autorizado a celebrar financiamentos.

ARTIGO 24.º

Ficam desde já preenchidos os órgãos sociais para o quadrié-
nio de 1999 a 2002, pela seguinte forma:

Conselho de administração: Nuno Miguel de Moura e Silva
Canas, residente na Quinta das Pedreiras, lote 5, 7.º, direito, Lis-
boa; António José Rodrigues Monteiro Ferreira, residente na Rua
de Lucília Simões, 6.º, frente, Lisboa; Pedro Manuel Botelho
Moniz Dias, residente na Rua de Jorge de Sena, lote E, 13.º, B,
Lisboa.

Fiscal único: Oliveira e Rego & Alexandre Hipólito, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel de
Oliveira Rego, residente na Avenida da Praia da Vitória, 73, 2.º,
esquerdo, Lisboa; suplente, Octávio de Brito Gastambide Fernan-
des, residente na Avenida da Praia da Vitória, 73, 2.º, esquerdo,
Lisboa, revisor oficial de contas.

Assembleia geral: presidente, Maria Teresa Botelho Moniz Dias
de Morais Palmeiro; secretária, Elvira Maria Pires Galvão Aran-
tes Rodrigues.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11352108

DEVWEB � DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
APLICACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8787/20000117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504554867; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 25 e 26/20000428.

Certifico que foi registada a alteração do contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 15.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por cinco membros, eleitos entre os
accionistas ou terceiros, pelo período de quatro anos, ficando
investidos de todos os poderes de gestão.

Foi ainda registado o seguinte:
Designação de dois membros do conselho de administração

para o quadriénio em curso, por deliberação de 30 de Dezembro
de 1999: Fernando Jorge Martins da Silva Ribeiro, residente na
Rua de Carlos Mardel, 113, 3.º, esquerdo, Lisboa, e José Carlos
Ferreira da Cruz, residente na Alameda do Conde de Oeiras, 56,
Oeiras.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312665

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A. � SUCURSAL
EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8241/990319; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 21/20000428.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da representação permanente.
Data: 20 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312630

ALHAMBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6159/960906; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 23 e 24/20000428.

Certifico que foi registada a cessação de funções dos gerentes
Aníbal Beja Rosado e Maria Júlia Matias Rosado, por renúncia,
em 29 de Março de 2000, e a alteração do contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 6.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312649

ESPAÇOTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6134/960822; identificação de pessoa colectiva
n.º 503704318; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 3 e 4/20000428.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Sandra Marina da Assunção

Roque Simões, por renúncia, em 7 de Abril de 2000.
Designação de gerentes, por deliberação de 7 de Abril de 2000.
Gerentes: Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismarck e Jú-

lio Miguel de Deus Carou Cunha.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12312614

EXPREDIAL, IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9098; identificação de pessoa colectiva n.º 503573574;
data: 20062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13749285

DISTRILOGIE IBÉRICA, S. A. � SUCURSAL

Local da representação: Lisboa, Rua do Campo Grande, 28

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9718/991221; identificação de pessoa colectiva
n.º 980186145; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
991221.

Certifico que o texto que se segue é a reprodução integral da
ficha de inscrição, bem como dos estatutos, documentos esses que
serviram de base ao registo da criação de uma representação
permanente (sucursal), com a denominação em epígrafe:

1 � Apresentação n.º 19/991221.
Representação permanente: sucursal.
Firma: Distrilogie Ibérica, S. A. � Sucursal.

Nacionalidade: espanhola.
Sede: Madrid, Calle San Severo, 26-28, Edifício A-2, Módulo

Bajo B, Espanha.
Objecto: importar, exportar, comercializar, fabricar e reparar

todo o tipo de equipamentos e aparelhos electrónicos ou eléctri-
cos e todo o tipo de equipamentos informáticos, industriais ou
não.

Capital: 20 000 000 pesetas.
Local da representação: Lisboa, Rua do Campo Grande, 28,

freguesia do Campo Grande.
Objecto da representação: o mesmo.
Representante designado: Richard-Antoine Noujaim, 64 Rue

Victor Hugo, 78420, Carrières � Sur-Seine, Yvelynes, França
O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Estatutos

TÍTULO I

Denominação, domicílio, objecto e duração
da sociedade

ARTIGO 1.º

Com a denominação Distrilogie Nueva, S. A., foi constituída
uma sociedade comercial anónima que se regerá pelo disposto na
Lei das Sociedades Anónimas, pelos presentes estatutos e pela
legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sede em Madrid, Calle Luis Diaz Cobeña, 6,
sem prejuízo das sucursais, agências ou delegações que a assem-
bleia geral dos accionistas possa criar e transferir noutros locais
para o desenvolvimento das suas actividades, ou suprimir.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto importar, exportar, comercializar,
fabricar e reparar todo o tipo de equipamentos e aparelhos elec-
trónicos ou eléctricos e todo o tipo de equipamentos informáti-
cos, industriais ou não.

As actividades enumeradas no parágrafo anterior poderão ser
realizadas pela sociedade, directa ou indirectamente, inclusive
através de participação, no âmbito de uma incorporação, noutras
sociedades com objecto social idêntico ou análogo.

ARTIGO 4.º

O período de duração da sociedade é indeterminado e começa
aquando da outorga da escritura de constituição, data em que
iniciam as suas actividades.

TÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

O capital social é de 20 000 000 de pesetas, dividido em 200 ac-
ções iguais e nominativas de 100 000 pesetas cada uma, totalmen-
te realizadas, sendo o seu valor depositado na caixa social.

ARTIGO 6.º

As acções representativas do capital social são ordinárias e
indivisíveis. São constituídas por títulos unitários ou múltiplos de
uma série de classe numerada correlativamente de 1 a 200. De-
vem provir de livros de talões, cujos originais ficam em poder
da sociedade, sendo os mesmos autenticados com o carimbo da
sociedade e a assinatura de um administrador gerente. O seu teor
deve ser o determinado pelo disposto no artigo 53.º da Lei.

As acções devem constar de um livro de registo actualizado
pela sociedade e devidamente autenticado pelo registo comercial.
No referido livro de registo deverão ser registadas as transferên-
cias das acções com indicação dos seguintes elementos de infor-
mação: o nome, os apelidos, a razão ou denominação social, a
nacionalidade e o domicílio dos sucessivos titulares, bem como
a constituição de direitos reais e outros direitos, encargos ou
imposições sobre as mesmas.
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A sociedade considera como accionistas apenas as pessoas que
estejam registadas no referido livro.

Qualquer accionista, mediante pedido, poderá analisar o livro
de registo de acções nominativas.

A sociedade poderá corrigir as inscrições consideradas falsas
ou inexactas desde que notifique os interessados sobre a sua in-
tenção de proceder à correcção e desde que os mesmos não te-
nham manifestado a sua oposição no prazo de 30 dias a contar
da notificação.

ARTIGO 7.º

As acções da sociedade conferem o estatuto de sócio e sujei-
tam os seus titulares às disposições dos presentes estatutos e às
deliberações da assembleia geral de accionistas, devidamente
adoptadas com as ressalvas expressamente previstas pela Lei em
vigor. As acções conferem aos seus titulares os seguintes direi-
tos:

a) O de participar na distribuição dos lucros sociais e no pa-
trimónio resultante da liquidação;

b) O de subscrição a título preferencial aquando da emissão de
novas acções, com a ressalva prevista no artigo 159.º da Lei ou
de obrigações convertíveis em acções;

c) O de assistir e votar nas assembleias gerais e o de impug-
nar as deliberações sociais;

d) O de informação.

ARTIGO 8.º

Em caso de penhor de acções, cabe ao proprietário titular das
acções exercer os seus direitos de accionista. O credor
pignoratício obriga-se a facilitar o exercício destes direitos, apre-
sentando as acções à sociedade sempre que tal for necessário para
o referido exercício. Caso o proprietário não cumpra a obrigação
de liquidar os dividendos passivos, o credor pignoratício poderá
cumprir em seu lugar esta obrigação ou proceder à realização
efectiva do penhor.

Em caso de usufruto de acções, a qualidade de sócio continua
a ser conferida ao nu proprietário. O usufrutuário tem direito aos
dividendos acordados pela sociedade no decorrer da vigência do
usufruto. O exercício dos outros direitos de sócio cabe ao nu pro-
prietário. O usufrutuário deve facilitar ao nu proprietário o exer-
cício dos seus direitos. Além disso, as relações entre o usufrutu-
ário e o nu proprietário devem reger-se pelo título constitutivo
deste direito, o qual deve ser notificado à sociedade e emitido em
conformidade com o disposto no diploma alterado da Lei das So-
ciedades Anónimas e a título supletivo, na lei civil aplicável, le-
gislação essa que se torna aplicável na falta do referido título.

ARTIGO 9.º

A transferência da propriedade das acções só poderá ocorrer
através de sucessão universal ou sucessão mortis causa ou por
transmissão inter vivos ao cônjuge ou aos descendentes.

Nos outros casos, o sócio que quiser alienar as suas acções, seja
por que motivo for, deverá notificar por escrito um administra-
dor gerente sobre a sua intenção, devendo a notificação ser acom-
panhada de uma ordem de venda com indicação do comprador
presumido, do seu domicílio e preço de venda para que o admi-
nistrador gerente possa dar preferencialmente aos outros accio-
nistas opção de compra, notificando-os sobre o facto no prazo de
10 dias.

Os accionistas dispõem de um prazo de 20 dias úteis para optar
pela compra. Caso mais do que um accionista deseje adquiri-las,
as mesmas deverão ser distribuídas ao pro rata das suas acções.

Caso nenhum accionista se interesse pelas acções colocadas à
venda, a sociedade, através de um administrador gerente, poderá
dispor de um prazo suplementar de 10 dias para as adquirir em
conformidade com a legislação em vigor.

Findo este último prazo, o sócio poderá transmitir livremente
as suas acções à pessoa que designou, nas condições que subme-
teu à apreciação do administrador gerente.

Para o exercício do direito de preempção anteriormente refe-
rido, o preço de venda, em caso de divergência, será fixado pe-
los revisores oficiais de contas da sociedade e, no caso desta não
estar sujeita à obrigação de verificar as suas contas, pelo revisor
oficial de contas designado a pedido de qualquer uma das par-
tes, pelo conservador do registo comercial da sede social. As suas
conclusões obrigam as partes.

Se, seis meses após o fim do último prazo estabelecido no
presente artigo, o accionista alienante não tiver desistido da venda
das suas acções ou não as tiver colocado à venda mas persistir
no seu desejo de as alienar, deverá sujeitar-se novamente ao dis-
posto no presente artigo.

O anteriormente exposto é aplicável, com algumas diferenças,
à venda de nua propriedade das acções. Aplicar-se-á de igual
forma às transmissões de direitos de subscrição apesar de todos
os prazos estabelecidos neste artigo reduzirem-se a 10 dias neste
caso.

Os herdeiros ou legatários que não sejam o cônjuge ou os des-
cendentes deverão comunicar a aquisição das acções a um admi-
nistrador gerente, sendo aplicável o disposto neste artigo. Se, fin-
do os referidos prazos, nem os accionistas nem a sociedade
tiverem manifestado o seu propósito de compra, proceder-se-á à
inscrição da transmissão correspondente, no livro de registo de
acções.

Este regime será aplicado em caso de aquisição no âmbito de
um procedimento judicial ou administrativo de execução, come-
çando a decorrer os prazos a contar da data de comunicação, pelo
adjudicatário, da aquisição ao administrador gerente.

Tendo em conta as situações acima enunciadas e no sentido de
recusar a inscrição da transmissão no livro de registo de acções
nominativas, a sociedade deverá apresentar ao oferente um ou
vários compradores das acções, os quais devem ser os accionis-
tas que manifestaram o seu propósito de as adquirir, ou, na sua
falta, oferecer-se para comprá-las em seu nome pelo seu valor real
em vigor aquando do seu pedido de inscrição, valor esse deter-
minado pelo revisor oficial de contas da sociedade e, caso esta
não esteja sujeita à obrigação de verificar as contas anuais, o
revisor oficial de contas que, a pedido de qualquer interessado,
seja nomeado pelo conservador do registo comercial da sede so-
cial.

Será considerada nula pela sociedade qualquer transmissão inter
vivos ou mortis causa a uma pessoa que não preencha os requi-
sitos estabelecidos na presente.

ARTIGO 10.º

Para satisfazer o seu objecto social, a sociedade poderá recor-
rer à emissão de obrigações e de outros títulos de dívida, através
de deliberação adoptada pela assembleia geral de accionistas, de-
vendo para o efeito ser observado o disposto nestes estatutos e
na legislação em vigor existente sobre a matéria.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 11.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral de accionistas,
que dispõe de plenos poderes para resolver todos os assuntos
sociais e um ou dois ou três administradores gerentes solidários,
responsáveis pela gestão e representação da sociedade de forma
permanente.

CAPÍTULO I

Assembleia geral de accionistas

ARTIGO 12.º

A assembleia geral de accionistas reúne-se ordinariamente to-
dos os anos, no prazo de seis meses após o fecho do exercício, a
fim de examinar a gestão social, aprovar, se for caso disso, as
contas do exercício anterior e decidir sobre a aplicação dos re-
sultados e, extraordinariamente nos outros casos, quando convo-
cada a pedido de um administrador gerente ou de accionistas ti-
tulares de, pelo menos, 5% do capital social, fazendo constar do
pedido os assuntos a tratar. Neste último caso deverá ser convo-
cada para que seja celebrada no prazo de 30 dias a contar da data
de apresentação do pedido a um dos administradores gerentes,
certificado pelo notário.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral ordinária de accionistas, bem como a ex-
traordinária, serão convocadas através de anúncio publicado no
Boletim Oficial del Registro Mercantil e num diário de grande cir-
culação na província de estabelecimento da sede social, com uma
antecedência mínima de 15 dias em relação à data assinalada para
a sua realização.

O anúncio deverá indicar o local, a data e a hora em que de-
verá ter lugar a reunião em primeira convocatória, bem como a
ordem do dia da mesma.
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Também poderá indicar a data em que se reunirá a assembleia
em segunda convocatória, devendo haver entre a primeira e a
segunda reunião um prazo de, pelo menos, 24 horas.

Sempre que existam accionistas estrangeiros, os mesmos po-
derão ser convocados directamente por carta certificada, com uma
antecedência mínima de 15 dias em relação à data fixada para a
realização da reunião.

Caso a assembleia geral, devidamente convocada, não seja
celebrada em primeira convocatória, e caso não tenha sido pre-
vista no anúncio a data da segunda, esta última deverá ser anun-
ciada com os mesmos requisitos de publicidade que a primeira
no prazo de 15 dias a contar da data de reunião da assembleia
geral de accionistas não celebrada e com oito dias de antecedên-
cia em relação à data da segunda reunião.

A assembleia será convocada e considerada validamente cons-
tituída para tratar qualquer assunto, sempre que esteja presente
ou devidamente representado o capital social realizado, devendo
os participantes aceitar por unanimidade a celebração da assem-
bleia.

ARTIGO 14.º

Poderão assistir à assembleia geral os titulares de acções ins-
critas no livro de registo de acções com, pelo menos, cinco dias
de antecedência relativamente à data de celebração da mesma. Os
accionistas que cumpriram o disposto neste artigo poderão fazer-
-se representar na reunião convocada através de carta dirigida a
um administrador gerente, com indicação da pessoa que deverá
representá-los em conformidade com o disposto na lei em vigor.

Este último requisito deixa de ser necessário sempre que o re-
presentante seja o cônjuge, um ascendente ou descendente do re-
presentado ou sempre que o representante disponha de uma pro-
curação lavrada em escritura pública que lhe confere poderes para
gerir a totalidade do património de que dispõe o representado no
território nacional.

A representação é sempre revogável. A assistência pessoal do
representado aquando da assembleia tem valor de revogação.

Os accionistas que desejam fazer-se representar poderão enviar
as suas assinaturas devidamente reconhecidas a um administra-
dor gerente para que este último possa comprovar a autenticida-
de das mesmas no escrito acima referido.

Os administradores gerentes deverão assistir às assembleias
gerais.

ARTIGO 15.º

As reuniões da assembleia geral de accionistas serão celebra-
das na sede social no horário indicado no anúncio da convocató-
ria e serão presididas pelo administrador gerente com maior an-
tiguidade ou, na sua falta, pela pessoa designada pela própria
assembleia, ou seja o secretário ou outro administrador gerente,
se o houver ou, na falta do mesmo, a pessoa que a assembleia
designar.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral de accionistas, tanto aquando das reuniões
ordinárias como extraordinárias, será validamente constituída em
primeira convocatória sempre que os accionistas pressentes ou
representados possuam, pelo menos, 25% do capital subscrito com
direito a voto e, em segunda convocatória, qualquer que seja a
percentagem do capital representado aquando da sua celebração.

Para que a assembleia geral ordinária ou extraordinária possa
decidir validamente sobre a emissão de obrigações, o aumento do
capital, a transformação, fusão, cisão ou dissolução voluntária da
sociedade e, em geral, sobre qualquer alteração dos estatutos
sociais, será necessário que, na primeira convocatória, estejam
presentes accionistas ou representados que possuam, pelo menos,
50% do capital subscrito com direito a voto.

Na segunda convocatória, será suficiente a participação de 25%
do capital social. As deliberações só poderão ser adoptadas de
forma válida com o voto favorável de dois terços do capital pre-
sente ou representado na assembleia, sempre que o capital repre-
sentado seja inferior a 50% do capital subscrito com direito a
voto.

ARTIGO 17.º

As deliberações das reuniões da assembleia geral de accionis-
tas, tanto ordinárias como extraordinárias, serão adoptadas por
maioria dos votos das acções presentes ou representadas, salvo
se estiverem reunidas as condições mencionadas no segundo pa-
rágrafo do artigo anterior. Cada acção dá direito a um voto.

ARTIGO 18.º

As deliberações da assembleia geral de accionistas deverão
constar de uma acta redigida pelo secretário, a qual deve incluir
a lista dos participantes a que se refere o artigo 111.º da Lei, os
dados relativos à convocatória e à constituição da assembleia, um
resumo da ordem do dia, as intervenções para as quais foi soli-
citado o registo, as deliberações adoptadas e os resultados das vo-
tações.

A acta lavrada deverá ser aprovada, após a reunião, pelos par-
ticipantes ou no prazo de 15 dias a contar da data da sua cele-
bração, pelo presidente e dois accionistas, tendo sido um deles
designado por maioria absoluta e o outro por minoria. Deve ser
transcrita no livro de actas da sociedade e certificada com a as-
sinatura do secretário da assembleia com a aprovação do admi-
nistrador gerente que agiu na qualidade de presidente e com as
assinaturas dos intervenientes.

Os administradores gerentes poderão solicitar a presença de um
notário para que seja lavrada a acta da assembleia. Além disso,
os mesmos ficam obrigados a solicitar a presença do notário sem-
pre que, com cinco dias de antecedência em relação à data de
celebração da assembleia, o solicitarem accionistas que represen-
tam, pelo menos, 1% do capital social. Em ambos os casos, o
documento notarial terá valor de acta da assembleia.

CAPÍTULO II

Administração da sociedade

ARTIGO 19.º

A direcção, gestão e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, perante todo o tipo de pessoas, autoridades e tribunais,
será da responsabilidade de um, dois ou três administradores
gerentes que intervirão individual e solidariamente, os quais de-
verão ter sido eleitos pela assembleia geral de accionistas, inde-
pendentemente de serem ou não accionistas, devendo a sua re-
presentação estender-se a todos os actos constantes do objecto
social definido pelos presentes estatutos.

ARTIGO 20.º

O administrador gerente também deverá certificar-se, no âm-
bito das convocatórias e da celebração das assembleias gerais de
accionistas, da observância dos requisitos constantes dos estatu-
tos e da lei em vigor, presidir as reuniões da assembleia geral de
accionistas, moderando os debates de acordo com a ordem do dia
e resolvendo as dúvidas regulamentares que possam surgir, bem
como emitir certificados e extractos das actas da assembleia ge-
ral de accionistas.

ARTIGO 21.º

O administrador gerente é nomeado por um período de cinco
anos, indefinidamente renovável.

A assembleia geral poderá decidir a qualquer momento sobre
a destituição do administrador gerente.

Não podem ser nomeadas as pessoas sujeitas a quaisquer in-
compatibilidades assinaladas pela Lei n.º 12/95, de 11 de Maio.

ARTIGO 22.º

Os administradores auferirão uma remuneração fixa acordada
pela assembleia geral no âmbito de cada exercício.

TÍTULO IV

Balanço e aplicação dos resultados

ARTIGO 23.º

O exercício económico da sociedade corresponderá ao ano ci-
vil, pelo que as suas contas deverão ser encerradas em 31 de De-
zembro de cada ano. A título de excepção, o primeiro exercício
deverá contemplar o período compreendido entre a data de cons-
tituição da sociedade e o próximo dia 31 de Dezembro.

ARTIGO 24.º

No prazo de três meses a contar do fecho do exercício, os ad-
ministradores gerentes deverão elaborar o relatório e contas da so-
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ciedade, bem como apresentar a proposta de aplicação dos resul-
tados. As contas anuais deverão incluir o balanço, a conta de
resultados líquidos e a memória.

Estes documentos, reunidos num só, deverão ser redigidos com
clareza e dar uma imagem fiel do património, da situação finan-
ceira e dos resultados da sociedade, em conformidade com o es-
tabelecido na lei e no código comercial, ser assinados pelos ad-
ministradores gerentes e submetidos à aprovação da assembleia
geral de accionistas.

A partir da notificação da convocatória da assembleia, qualquer
accionista poderá obter da sociedade, de forma imediata e sem
quaisquer despesas, os documentos a serem submetidos à apro-
vação da mesma, bem como, se for caso disso, o relatório e con-
tas dos revisores oficiais de contas. O anúncio relativo à celebra-
ção da assembleia geral de accionistas deverá mencionar
expressamente este direito.

ARTIGO 25.º

Um mês após a aprovação das contas anuais, as mesmas de-
verão dar entrada, juntamente com o respectivo certificado de
aprovação e aplicação dos resultados, no registo comercial nos
termos do disposto na lei em vigor.

ARTIGO 26.º

O lucro resultante de cada exercício deverá ser o saldo cons-
tante da conta de resultados líquidos, devendo o mesmo ser apli-
cado da seguinte forma:

a) Dotação dos fundos de reserva obrigatórios nos termos da
lei, na quantia determinada pela mesma;

b) O restante fica à disposição da assembleia geral de accio-
nistas para que seja aplicado nos dividendos de acções, ou para
outros fins, em conformidade com o disposto na lei;

c) A assembleia geral de accionistas decidirá sobre a cobertu-
ra de uma possível perda, em conformidade com o disposto na
lei.

TÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 27.º

A sociedade será dissolvida pelas causas definidas pela lei em
vigor, sempre que não possa cumprir o seu objectivo específico
e sempre que o decidir a assembleia geral extraordinária de ac-
cionistas, celebrada em conformidade com o disposto nos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 28.º

Após a dissolução da sociedade, a expressão «em liquidação»
será acrescentada à sua denominação, os administradores geren-
tes deixarão de exercer as suas funções e a assembleia geral de
accionistas designará um número ímpar de liquidatários que de-
sempenharão as funções previstas pelo artigo 262.º da Lei.

ARTIGO 29.º

Quando as operações em curso terminarem, o activo for reali-
zado, as obrigações sociais forem cumpridas, o passivo for liqui-
dado e as contas de liquidação forem apuradas pelos liquidatári-
os, as mesmas deverão ser submetidas à apreciação da assembleia
geral dos accionistas e aprovadas. O resultado líquido restante
deverá ser distribuído entre as acções em conformidade com o
disposto no n.º 2 do artigo 267.º da Lei em vigor, ficando a so-
ciedade liquidada e extinta com o cancelamento da sua inscrição
no registo comercial.

CAPÍTULO VI

Arbitragem

ARTIGO 30.º

Sem prejuízo das disposições da lei das sociedades anónimas,
os conflitos que possam surgir entre os accionistas ou entre es-
tes e a sociedade, deverão ser dirimidos por arbitragem em con-
formidade com as disposições da Lei de 5 de Dezembro de 1988,
sem impedir a aplicação das deliberações da sociedade, as quais
poderão ser alteradas apenas através de sentença firme.

(Assinatura ilegível.)

Mais certifico que ainda foi registado o seguinte:
1.ª Substituir a actual denominação da sociedade Distrilogie

Nueva, S. A., por Distrilogie Ibérica, S. A., e, consequentemen-
te, alterar o artigo 1.º dos estatutos sociais, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Distrilogie Ibérica, S. A., e rege-se
pelo disposto na Lei das Sociedades Anónimas, pelos presentes
estatutos e por outras disposições aplicáveis.

Ficou depositada, na pasta respectiva, a acta comprovativa da
deliberação da abertura da referida sucursal.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 11359617

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JORGE BARROSO DIAS � PROMOÇÃO DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8108/980213; identificação de pessoa colectiva
n.º 504071939; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/
20001024.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 2.º

e 3.º
Reforço: 500 000$, realizado em dinheiro.
Teor dos artigos alterados:

ARTGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de informa-
ção para a saúde, colóquios, conferências e publicações, medici-
na no trabalho, actividades de segurança, higiene e saúde no tra-
balho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, e encontra-se dividido em duas quotas: uma de
1 350 000$, do sócio Jorge Manuel Barroso Dias, e outra de
150 000$, do sócio José Manuel Dias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13484567

LUSOFACTOR � SOCIEDADE DE FACTORING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2330/910125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502490942; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 19; número e data
da apresentação: 22/20001019.

Certifico que foi averbado o seguinte:
A administradora Caixa Geral de Depósitos designou Fernando

Manuel Sequeira, divorciado, residente na Rua de Monte Leite,
Condomínio Estoril Verde Luar, bloco A-1, 2.º, direito, São João
do Estoril, Cascais, para exercer o cargo em nome próprio, em
substituição de Álvaro João Duarte Pinto Correia, que renunciou
em 10 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 01484133

LUSOFACTOR � SOCIEDADE DE FACTORING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2330/910125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502490942; averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 19 e inscri-
ção n.º 23; números e data das apresentações: 8-10/20000921.
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Certifico que foi averbado o seguinte:
O vogal do conselho de administração Caixa Participações,

SGPS, S. A., designou Marília Alexandrina Pereira Baptista, ca-
sada, residente na Rua de Elias Garcia, 18-C, 2.º, Barreiro, para
exercer o cargo em nome próprio, em substituição de Vítor Fer-
nando Veiga Castanheira, que renunciou em 27 de Junho de 2000.

Cessação de funções do administrador José Eduardo Freitas
Silva Cavaco, por ter renunciado em 19 de Maio de 2000.

Nomeação de um membro do conselho de administração, por
cooptação, em 26 de Junho de 2000, até final do quadriénio em
curso de 1999-2002: Francisco Manuel Marques Bandeira, casa-
do, residente na Rua do 1.º de Maio, 29, Fala, Coimbra.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 12596159

JOÃO LAGOS SPORTS � GESTÃO DE EVENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2222/910328; identificação de pessoa colectiva
n.º 502625643; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
1/20000918.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua de Fernão Mendes
Pinto, 42, freguesia de Santa Maria de Belém.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por objecto a gestão, exploração e organiza-
ção de eventos sociais, recreativos, culturais, desportivos, de ani-
mação turística e outros, construção e comercialização de equi-
pamentos e infra-estruturas desportivas e de lazer, produção e
comercialização de publicações e publicidade, seja impressa seja
em suporte electrónico, relacionada com aqueles eventos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13752200

NIQUIBELO � CAFÉ, PASTELARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2177/910618; identificação de pessoa colectiva
n.º 502584840; inscrição n.º 01(av.)/06; números e data das apre-
sentações: 21 e 22/20001002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Manuel Caetano Belo, por

ter renunciado em 1 de Junho de 2000.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º

e o corpo do artigo 5.º
Reforço: 800 000$, realizado em dinheiro.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entra-
do na caixa social, é de 1 200 000$, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 600 000$ cada, pertencentes uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel Fran-
cisco Silva Belo, sendo suficiente a sua intervenção para que a
sociedade se considere validamente obrigada, em todos os seus
actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 14985870

FIM DE SÉCULO � EDIÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2124/901120; identificação de pessoa colectiva
n.º 502449683; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data
da apresentação: 25/20001002.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Teresa Helena Vieira Cordato

de Noronha, por ter renunciado em 23 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 12106623

FERGIE � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2102/910527; identificação de pessoa colectiva
n.º 502571756; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20000831.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de Setembro de
1998.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13718185

HABIPREDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1888/910226; identificação de pessoa colectiva
n.º 502167823; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
17/20000906.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade anónima e nomeação do conse-

lho de administração e fiscal único.
Teor do contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social HABIPREDE
� Sociedade de Construções, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de
Barbosa du Bocage, 83-85, 5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fá-
tima.

3 � Mediante deliberação do conselho de administração, pode
a sociedade deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

4 � Compete ainda ao conselho de administração decidir so-
bre a criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � O objecto social é a construção civil, a compra e venda
de propriedades imobiliárias e revenda das adquiridas para esse
fim.

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a
sociedade participar no capital de outras sociedades, mesmo de
objecto diferente ou reguladas por leis especiais, nelas subscre-
vendo, adquirindo e detendo, por qualquer forma, participações
como sócia ou accionista, e associar-se em agrupamentos com-
plementares de empresas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 285 � 12 de Dezembro de 200026 140-(176)

ARTIGO 3.º

Capital e acções

1 � O capital social é de 50 000 000$, representado por
50 000 acções do valor nominal de 1000$ cada uma, todas subs-
critas e realizadas.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e à custa dos respectivos accionis-
tas.

3 � Poderá haver títulos de 50, 100, 500, 1000, 10 000 ou
múltiplos de 10 000 acções, que conterão, além dos elementos
prescritos no artigo 304.º do Código das Sociedades Comerciais,
as assinaturas de dois administradores, uma das quais poderá ser
de chancela.

ARTIGO 4.º

Aumentos de capital

1 � Por deliberação do conselho de administração, ouvido o
fiscal único, pode o capital social ser aumentado, por entradas em
dinheiro, até ao limite de 1 000 000 000$.

2 � Os accionistas detentores de acções liberadas integralmen-
te têm preferência na subscrição das acções representativas dos
aumentos de capital.

3 � O direito de preferência consignado no número precedente
pode, todavia, ser limitado ou suprimido, por deliberação toma-
da em assembleia geral, desde que o interesse social o justifique,
designadamente tendo em vista contemplar empregados ou cola-
boradores da sociedade.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

A transmissão de acções é livremente permitida, observadas as
formalidades prescritas na lei.

ARTIGO 6.º

Acções próprias

Nos limites da lei, e cumpridos os necessários requisitos, pode
a sociedade subscrever, adquirir e deter acções próprias.

ARTIGO 7.º

Obrigações

Mediante deliberação do conselho de administração, pode a so-
ciedade emitir obrigações e outros títulos financeiros, nos termos
da lei geral.

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos demais
órgãos sociais são designados por períodos de quatro anos, coin-
cidentes com os exercícios sociais.

2 � É permitida a recondução, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � Integram a assembleia geral os accionistas que tiverem
registadas ou depositadas em seu nome acções cuja soma de va-
lores nominais seja igual ou superior a 100 000$.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas que não possuam o mínimo de 100 acções

podem agrupar-se de forma a completá-lo, fazendo-se represen-
tar por um deles, cujo nome será indicado em carta dirigida ao
presidente da mesa com dois dias de antecedência sobre a data
marcada para a assembleia.

4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas deverão co-
municar ao presidente da mesa, por carta recebida até ao penúl-
timo dia útil anterior ao da reunião, o nome da pessoa singular
que, em nome próprio, exercerá o correspondente direito.

ARTIGO 10.º

Competência da assembleia geral

1 � Sem prejuízo da competência que lhe esteja reservada na
lei ou noutras disposições deste contrato social, compete à assem-
bleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração e o fiscal

único;
c) Fixar as remunerações dos titulares dos órgãos sociais;
d) Deliberar sobre a aplicação de resultados, podendo decidir

a distribuição de lucros em percentagem inferior a 50% dos dis-
tribuíveis quando entender proceder ao robustecimento da auto-
nomia financeira da sociedade.

ARTIGO 11.º

Funcionamento da assembleia

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída
e poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quan-
do estiverem presentes ou representados accionistas que dete-
nham, pelo menos, 51% do capital, e, em segunda convocatória,
quaisquer que sejam o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o montante do capital correspondente, salvos os ca-
sos especialmente previstos na lei.

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as reuniões e
elaborar as respectivas actas.

3 � A assembleia geral reúne, ordinariamente, até 31 de Março
de cada ano, e, extraordinariamente, a pedido de um dos outros
órgãos sociais ou de accionistas que representem, pelo menos,
10% do capital social.

4 � Salvo os casos em que a lei ou o contrato social exijam
maiorias qualificadas, as deliberações da assembleia geral são to-
madas por maioria dos votos emitidos, não se contando as abs-
tenções.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e um secretário.

2 � Cabe ao presidente convocar e conduzir as reuniões da
assembleia.

ARTIGO 13.º

Comissão de vencimentos

1 � A assembleia geral pode delegar numa comissão de ven-
cimentos, constituída por um máximo de cinco membros, a com-
petência para fixar as remunerações dos titulares dos órgãos so-
ciais.

2 � A remuneração dos administradores pode consistir, par-
cialmente, numa percentagem dos lucros do exercício, não exce-
dente a 15%.

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade é confiada a um conselho
de administração, constituído por três, cinco ou sete membros,
eleitos pela assembleia geral por um período de quatro anos,
podendo ser reeleitos.

2 � Um dos membros do conselho de administração será,
desde logo, designado como presidente.

3 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do con-
selho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas
votações.

4 � Os membros do conselho de administração são dispensa-
dos de caução sempre que a lei o permita.

ARTIGO 15.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração, para além do mais
consignado na lei e neste contrato de sociedade:

a) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os
actos que a lei ou o contrato de sociedade não reservem aos ou-
tros órgãos sociais;

b) Definir as políticas gerais da sociedade, sem prejuízo do
disposto na alínea anterior;

c) Aprovar orçamentos anuais;
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d) Definir a organização interna da sociedade;
e) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propondo

pleitos judiciais ou defendendo-se neles, podendo confessar, de-
sistir ou transigir em quaisquer processos judiciais, e comprome-
tendo-se em árbitros;

f) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis
e imóveis, incluindo participações em outras sociedades e em
agrupamentos complementares de empresas;

g) Contrair quaisquer obrigações;
h) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de

serviços.
2 � O conselho de administração pode delegar, num ou mais

administradores ou numa comissão executiva, formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 16.º

Forma de obrigação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois
administradores ou de dois procuradores com poderes bastantes.

2 � Em actos determinados, pode a sociedade obrigar-se pela
assinatura de um só administrador ou procurador, desde que lhe
sejam confiados os necessários poderes pelo conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 17.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofi-
ciais de contas.

ARTIGO 19.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os administradores em funções à data

da dissolução, salvo se a assembleia geral deliberar em contrário.

ARTIGO 20.º

Litígios

Todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas ou
a outros membros dos órgãos sociais serão dirimidos no foro da
comarca da sede social.

ARTIGO 21.º

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

Outros órgãos designados:
Conselho de administração: presidente, Vítor Hugo Simons;

vogais: Fernando José Inverno da Piedade, casado, residente na
Rua de Benguela, lote 79, Parede, Cascais, designado por
Rentipar � SGPS, S. A., para exercer o cargo em nome próprio,
e Luísa Maria Campina Pinto da Piedade.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Alexandre Rey
Colaço, 2, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13718940

HIDROELÉCTRICA DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1535/901023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502434635; inscrição n.º 12/20000918.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13752332

FRULEGUE INTERNACIONAL � COMÉRCIO GERAL
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1515/900314; identificação de pessoa colectiva
n.º 502307374; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
20000904.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 13 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13718401

FEIRA NOVA HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 810/880627; identificação de pessoa colectiva
n.º 502013419; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 26 e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 19 e 20/20001011.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador João Pedro Pires

Ferreirinho, por ter renunciado em 12 de Setembro de 2000.
Nomeação de um administrador, para o triénio em curso de

2000-2002, por deliberação de 25 de Setembro de 2000: José Luís
Clemente Quinta, casado, residente no Bairro da Calçada dos
Mestres, Rua Nove, 4, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 12170550

GEFIS � CONSTRUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 904/880717; identificação de pessoa colectiva
n.º 502018801; inscrição n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 8-12/20000920.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Tomás da Costa, por

ter renunciado em 11 de Setembro de 2000.
Alteração do contrato quanto ao artigo 7.º
Teor do artigo alterado:

7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo só-
cio Pedro Manuel Gameiro Duarte Mello, já antes nomeado ge-
rente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a aceitar quaisquer
letras ou livranças, contrair empréstimos e dar de penhor ou de
hipoteca quaisquer bens móveis ou imóveis, de que a sociedade
seja titular.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13752464

FIM DE SÉCULO � EDIÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2124/901120; identificação de pessoa colectiva
n.º 502449683; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
44/20001004.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas, passando

a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fim de Século � Edições,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Santo Antó-
nio da Sé, 10, 1.º, direito, freguesia da Sé, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, e criar ou encerrar agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição, produção, distribui-
ção e comercialização de livros, revistas e outros produtos artís-
ticos e culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo
social, e está representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, já designado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente 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 a prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13468642

JANELAS VERDES � SOCIEDADE DE PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2085/901024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502434805; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 14-15/20000828.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Rosa Maria dos Santos Men-

des, por ter renunciado em 3 de Agosto de 2000.
Cessação de funções dos gerentes César da Silva Lopes, Ma-

ria da Luz Santos Cunha da Silva e Sónia Marina Mendes da
Costa, por terem renunciado em 3 de Agosto de 2000.

Apresentação n.º 15/20000828.
Alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � Ficam designados gerentes o sócio Rui Filipe Santos Lou-
renço e o não sócio João Manuel Gaia Brás.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente João
Manuel Gaia Brás.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13468634

HARCOURT (PORTUGAL) � GESTÃO DE INVESTIMENTOS
MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2061/901017; identificação de pessoa colectiva
n.º 502430839; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 7/20001018.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução dos gerentes por deliberação de 21 de Março de

2000, para o ano de 2000-2001: Anthony Jeffrey Ferrada, Fer-
nando Apolinário Neto e Arild Nerdrum.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13704907

GALIZES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 780/600624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500900655; inscrição n.º 10/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13746650

JOÃO ANTÓNIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 175/600811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500729298; inscrição n.º 12/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13746642

LUÍS ALVES & ARNALDO DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 155/611218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500853428; inscrição n.º 12/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736515

GEFEL � GABINETE DE ESTUDOS
E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 993/630516; identificação de pessoa colectiva
n.º 500126089; inscrição n.º 20/20000620.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13749195

GUILHERME A. VARELA DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 542/660307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500131856; inscrição n.º 5/20000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13758268

FRANCO & VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 996/640615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500793026; inscrição n.º 9/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12313181

FERNANDO NOBRE MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 245/661104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500682291; inscrição n.º 6/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12313190

LORDE � CABELEIREIRO DE HOMENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 005/680219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500168440; inscrição n.º 4/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13758535

JOÃO DOS SANTOS BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 621/681121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500460205; inscrição n.º 5/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13758608

GARAGEM SETIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 598/470729; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458910; inscrição n.º 4/20000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736647

LAGE & LAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 298/521219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500372250; inscrição n.º 9/20000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13746464

F. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 26 974/580604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500504822; inscrição n.º 11/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13766694

HENRIQUE DUARTE CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 599/590708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500133581; inscrição n.º 5/20000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736485

FELICIANO ANTON DOMINGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 049/600222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497630; inscrição n.º 7/20000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13758357

GULISTAN � CONSULTADORIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9552/991014; identificação de pessoa colectiva
n.º 504782061; inscrição n.º 2/20000623.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13758497

LA TABLETTE SHOP � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9743/991229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504748459; inscrição n.º 2/20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13758195

JOSÉ MIGUEL SILVA PINTO � CLÍNICA
DE ANESTESIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9952/20000301; identificação de pessoa colectiva
n.º 504530755; inscrição n.º 2/20000615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12512273

INÊS LOBO, PEDRO DOMINGOS � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7439/971010; identificação de pessoa colectiva
n.º 503976326; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736884

GESQUATRO � CONSULTORES EM ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7424/971006; identificação de pessoa colectiva
n.º 503970328; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736965

JOVERCOR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7169/970526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503894729; inscrições n.os 3 e 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes às prestações de contas dos anos de 1998 e
1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736973

JUSTOGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6800/970106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503789666; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 11311444

FLETINSISTE � CENTRO DE GINÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6608/961003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503730084; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12091251

GLÓRIA & LUÍS � ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5622/950620; identificação de pessoa colectiva
n.º 503448095; inscrição n.º 5/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 08413134

LUSO BOLOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5561/950519; identificação de pessoa colectiva
n.º 503436275; inscrição n.º 5/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736817

FISIGLOBO � REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5548/950516; identificação de pessoa colectiva
n.º 503419311; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736825

LUÍS MANUEL DUARTE FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4036/930623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503025925; inscrição n.º 4/20000626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12091383

JOSÉ SIMÕES NEVES � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4307/931103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503086797; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736728

JOSÉ SALVADOR & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4320/931108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503089036; inscrição n.º 7/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736710

GONÇALVES & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4391/931207; identificação de pessoa colectiva
n.º 503103640; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736680

FORQUAL, RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5132/941123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502929456; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736671

INTERVIR � INTERVENÇÃO URBANA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2308/920814; identificação de pessoa colectiva
n.º 502825189; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12429252

FRANCISCO GOMES & GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3973/930527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503003077; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736876

JESUS & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2025/820301; identificação de pessoa colectiva
n.º 501253505; inscrição n.º 5/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 11438800

FORMIMUNDO � FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO,
CONSULTADORIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2043/901004; identificação de pessoa colectiva
n.º 502425415; inscrição n.º 17/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 11452706

INTACTO � GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2083/820319; identificação de pessoa colectiva
n.º 501127062; inscrição n.º 4/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 12609250

GARCIA TEIXEIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2346/820615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501315900; inscrição n.º 31/20000626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Ma-
ria Figueiredo. 13736930

GAMMA � REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1404/900509; identificação de pessoa colectiva
n.º 502357738; inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 10-13/20000517.
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Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º, 6.º e 7.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social é de 3 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 2 925 000$ e outra de
75 000$, pertencentes à sócia ACIL � Agrupamento Comercial
e Industrial de Exportadores, S. A.

6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a
sua representação, em juízo e fora dele, quer activa quer passi-
vamente, ficam a cargo dos gerentes a designar em assembleia
geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos e
para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais, fixando-lhes o âmbito e a duração dos
respectivos mandatos.

7.º

1 � A sociedade obriga-se validamente nos termos seguintes:
a) Pela assinatura de um gerente, no caso de ter um único

gerente;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes, no caso de

gerência plural;
c) Pela assinatura de um procurador da sociedade dentro dos

limites da respectiva procuração.
2 � Fica expressamente vedado aos gerentes ou aos mandatá-

rios obrigar a sociedade em negócios ou contratos estranhos ao
seu objecto social, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças e actos semelhantes.

Cessação de funções da gerente Camille Alphonsine Jeanne
Laporte, por ter renunciado, em 19 de Abril de 2000.

Cessação de funções da gerente Brigitte Guiral, por ter renun-
ciado, em 14 de Abril de 2000.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 19 de Abril de 2000:
João Lima dos Reis Braga, casado, residente na Alameda do Alto
da Barra, 29, 4.º, C, Oeiras, e Isabel Cristina de Carvalho Lopes
Dunões de Albuquerque, casada, residente na Rua do Dr. Alberto
Santo, 38, 3.º, Aveiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 12607029

GEF � GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1291/900329; identificação de pessoa colectiva
n.º 502318988; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
31/20001002.

Certifico que  foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o ano de

2000, por deliberação de 31 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente, João Paulo de Carva-

lho Machado da Silva; vogais: José Manuel de Sousa e Manuel
Domingos Braga Pereira Coutinho.

Conselho fiscal: presidente, Mário Augusto Pais de Sousa da
Costa Pinto; vogais: João Alexandre Cabral Accher de Carvalho
e A. P. Malheiro Veloso e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente, Amável Calhau. Ribeiro da Cunha
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua de Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 12106666

INTACOL � INDÚSTRIAS AGRO-ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1260/900208; identificação de pessoa colectiva

n.º 502285834; inscrições n.os 18 e 19; número e data da apresen-
tação: 14/20000919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Foi ainda registado o seguinte: nomeação do conselho de ad-
ministração e fiscal para o triénio de 2000-2003, por deliberação
de 24 de Março de 2000.

Conselho de administração: presidente, Jaime Abel
Kreissemann Lança de Morais; vogais: José Emídio Peralta Lu-
cas e Nuno Maria Sacadura Botte Corte-Real.

Conselho fiscal: presidente, Alexandre Coelho & Luís Rosa,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida
de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa; vogais: Luís Manuel da Mota
Capitão Valente e Domingos António Pulido Pereira; suplente, A.
Paredes, A. Oliveira e M. Branco, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 12597341

LINO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1211/900117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502271191; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/20000925.

Certifico que foi averbada a deslocação de sede para a Ave-
nida da República, 62-F, 1.º, freguesia de Nossa Senhora de Fá-
tima, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13753991

GLOBALSIS � ENGENHARIA DE SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1052/891222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261650; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
16/20000824.

Certifico que foi registado o encerramento da liquidação, ten-
do as contas sido aprovadas em 1 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13723383

NINHO DAS NOIVAS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 969/810123; identificação de pessoa colectiva
n.º 501121722; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
11/20000904.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 25 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13718347

FINO COMERCIAL � GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2025/910515; identificação de pessoa colectiva
n.º 502580097; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 13/20000915.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovação do projecto, em 15 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António
Sérgio Barros Martins. 13752170

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PLANURBE � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 454/740201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500219389; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 19/990602.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 19/
990602.

Cessação de funções do gerente Godofredo Mendes Dias, por
ter renunciado, em 19 de Maio de 1999.

Está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 08922535

MATA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8177/990608; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 41/990608.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por:

1.º Dr. António Duarte Sola Pereira da Mata, contribuinte fis-
cal n.º 197432549, natural da cidade de Lisboa, freguesia do
Campo Grande, residente na Rua de Damião de Góis, 27, 6.º,
esquerdo, frente, na Colina do Sol, freguesia de Alfornelos, con-
celho da Amadora, casado na comunhão de adquiridos com Ma-
ria Cristina Silva Costa Mata, portador do bilhete de identidade
n.º 8201471, emitido em 12 de Maio de 1998, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

2.º Dr. João Eduardo da Fonseca de Freitas Dias, contribuinte
fiscal n.º 188736905, natural da cidade de Lisboa, freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, residente na Rua de Rodrigo Albuquer-
que e Melo, 19, 3.º, direito, freguesia de Linda-a-Velha, conce-
lho de Oeiras, casado na comunhão de adquiridos com Cristina
Maria Ramalho Jorge Freitas Dias, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 7362310, emitido em 16 de Março de 1998, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

A sociedade adopta a denominação de Mata & Dias, L.da, tem
a sua sede na Rua da Beneficência, 99, 1.º, direito, em Lisboa,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, e durará por tempo in-
determinado, contando-se o seu início a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social consiste na prestação de serviços médico-
-dentários.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais no va-
lor de 501 205$ cada, pertencente uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Não haverá prestações suplementares.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade dentro
dos limites e nas condições de juro e reembolso determinado em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão, total ou parcial, entre sócios.
2 � Nos demais casos a cessão fica dependente do consenti-

mento da sociedade e esta, em primeiro lugar, e os sócios, em
segundo, gozam do direito de preferência.

3 � A cessão de quotas realizada contra o disposto neste ar-
tigo, além de nula, constitui fundamento de amortização compul-
siva de participação social do sócio cedente.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade, além do caso previsto no artigo anterior,
poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-

quer sócio;
c) Se qualquer quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer forma apreendida em processo judicial ou administrativo.
2 � Sempre que a lei permitir, a contrapartida da amortização

será em todos os casos o valor nominal da quota amortizada,
salvo se outro inferior resultar do último balanço aprovado.

3 � O pagamento do preço da amortização será feito na sede
social em três prestações anuais, sem juros, que por acordo po-
derão ser divididas em duodécimos, vencendo-se a primeira
30 dias após a realização da assembleia geral que deliberou a
amortização.

4 � Ao preço da amortização deverá acrescer, no mesmo prazo
e condições de pagamento, a importância dos créditos e suprimen-
tos que o sócio tenha a haver da sociedade, assim como deverão
abater-se as importâncias que o sócio porventura lhe dever, sem
prejuízo de convenções especiais que sejam aplicáveis ao caso.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A administração da sociedade, bem como a sua represen-
tação, activa ou passiva, em juízo ou fora dele, pertencem a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessárias
duas assinaturas para obrigar a sociedade.

2 � O cargo de gerente será ou não remunerado, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Morte ou interdição de sócio

1 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de
qualquer dos sócios, continuando com o representante do inter-
dito e com os respectivos herdeiros do sócio falecido, que deve-
rão designar um, de entre eles, que a todos represente na socie-
dade enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 � A sociedade fica, porém, com o direito de amortizar a
quota do sócio falecido ou interdito, dentro dos três meses seguin-
tes ao conhecimento da morte ou interdição, pelo valor que a ela
corresponde em função do último balanço aprovado e o pagamen-
to será efectuado nos termos do n.º 3 do artigo 6.º

Está conforme.

30 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 08961182

QUINTA DA BOAVISTA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52/881206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502072407; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 23; números e data das apre-
sentações: 11, 12 e 13/990813.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.
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Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 � Apresentação n.º 11/
990813.

Cessação de funções dos administradores Phillip Robert Pope
e John Nonnman Sterling, por terem renunciado, em 8 de Junho
de 1999, e dos membros do conselho fiscal Victor Refega Fer-
nandes, Maria Dulce Farinha Franco Vilhena de Carvalho, João
Albino Cordeiro Augusto e Vítor Freire, Fátima Pinto & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por terem
renunciado, respectivamente, em 23 de Junho de 1999, 23 de Ju-
nho de 1999, 28 de Junho de 1999 e 28 de Junho de 1999.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 � Apresentação n.º 12/
990813.

Cessação de funções do administrador Raymond Bidlake
Corser, por ter renunciado, em 8 de Junho de 1999.

Inscrição n.º 23 � Apresentação n.º 13/990813.
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal,

por deliberação de 30 de Junho de 1999, para o quadriénio em
curso de 1997-2000.

Conselho de administração: Peter Emerson Jones, casado, re-
sidente em 7 Woodbrook Road, Alderley Edge, SK9, 7 DB, In-
glaterra, presidente; Maria Cidália Serôdio Rosa, casada, residente
no Alto do Golfe, lote 2, Praia do Vau, Portimão; Anthony Emer-
son Jones, casado, residente em Maplewood Road 19, Willmslow
SK9 2 RY, Inglaterra; Phillip Robert Poppe; Mark Emerson Jones,
casado, residente em Alderberry, WA6, Wilmslow, SK9 2 RL,
Inglaterra.

Conselho fiscal: James Peter Newman, casado, residente em
Emerson House, Heyes Lane, Alderley Edge, Cheshire SK9 7 LF,
Inglaterra, presidente; Carlos José Gabriel Ramos, casado, resi-
dente na Urbanização Vila Rosa, lote 48-A, Portimão; Camacho
Palma & Lisboa Afonso, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Avenida do General Norton de Matos, 63-
-E, Miraflores, Algés.

27 de Dezembro de 1999. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10101527

CASIMIRO & LEONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 862/700130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500513368; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
001106.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da es-
crituração, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
2500 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Dias Guer-
reiro Graça, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos
Leote Graça Guerreiro.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14175576

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 857/910802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502607920; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
13/000717.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 15 � Apresentação n.º 13/000717.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 30 de Março de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: Philippe Luc Joseph Saudo, presi-

dente até 15 de Maio de 2000; Eduardo Manuel Fonseca Igrejas,
casado, residente na Alameda de Fernão Lopes, 20, 6.º, direito,

Miraflores, presidente a partir de 15 de Maio de 2000; José Luís
Fajardo Fernandez Bobadilla; Horácio dos Santos Rodrigues.

Fiscal único: A. Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; A. Gândara, J. Monteiro, O. Figuei-
redo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
suplente.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10594221

PROMIDEIA � PROMOÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1058/910225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501882758; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
27/001018.

Certifico que o capital social de 20 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma com o valor nominal de 53 900 euros, pertencente ao sócio
Miguel Anselmo Cruz de Oliveira Segarra; uma com o valor
nominal de 9400 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Silva
e Castro Rosa; uma com o valor nominal de 9000 euros e outra
com o valor nominal de 400 euros, pertencentes ao sócio José
Manuel Eloy Gomes Cruz; uma com o valor nominal de 9100 eu-
ros, pertencente ao sócio Rui Fernando da Silva e Castro Rosa;
uma com o valor nominal de 9100 euros, pertencente ao sócio
José Armando Correia Dias, e uma com o valor nominal de
9100 euros, pertencente ao sócio Manuel Estevão Pilo da Silva.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14202204

1.A HORA, ANÁLISE DE MEIOS E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6595/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504035100; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
18/001107.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 3.º e 5.º, n.º 1, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, que corresponde a uma quota desse valor, perten-
cente à única sócia MEMORANDUM � Distribuição de Infor-
mação Geral, S. A.

2 � Poderão ser exigidas à sócia, por deliberação unânime da
assembleia geral, prestações suplementares de capital até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunera-
da ou não, conforme for deliberado, ficam afectas a quem for
designado pela sócia MEMORANDUM � Distribuição de Infor-
mação Geral, S. A.

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

Vai conferida e conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188295
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CASEIRITO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9066/000509; identificação de pessoa colectiva
n.º 503267759; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 25 e 26/001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 25/
001107.

Cessação de funções da gerente Beatriz Carolina Ferreira
Caseirito Shahein, por ter renunciado, em 11 de Outubro de 2000.

Certifico, ainda, que foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção
e designação de gerentes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo conforme escrituração social, é
de 10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

Gerente designada: Maria da Assunção Veríssimo Ferreira
Maligno Caseirito.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188376

CONTAB � CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 611/850124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501496742; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 6 e 7/001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 6/
001107.

Cessação de funções do gerente Nuno Oliveira Pinto da Silva,
por ter renunciado, em 21 de Setembro de 2000.

Certifico, ainda, que o capital social de 400 000$ foi aumen-
tado e redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os
artigos 4.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia
geral, com ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 12293458

PEREZ & DOMINGUEZ, VINHOS E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 167/820622; identificação de pessoa colectiva
n.º 501308369; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 12 e 13/001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 12/
001107.

Cessação de funções das gerentes Maria da Conceição Sobral
Rangel Valente e Ana Filomena da Fonseca Monteiro dos San-
tos, por terem renunciado, em 12 de Outubro de 2000.

Certifico, ainda, que o capital social de 1 000 000$ foi aumen-
tado e redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os
artigos 2.º, n.º 1, e 5.º, n.º 2, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, correspondente a três quotas: uma no
valor nominal de 1678 euros, pertencente à sócia Maria Cristina
Canas Serra Marques Água, e duas quotas no valor nominal de
1661 euros cada, pertencentes, respectivamente, à sócia Maria dos
Prazeres Oliveira Marques Água e à sócia Joana Oliveira Mar-
ques Santos Mira

ARTIGO 5.º

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes todas as sócias.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188210

QUO � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
E DE APOIO À DECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9554/001106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505060353; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
001106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por
José Carlos Mestre Marques Palmeirim e João Manuel Mealha
Mendonça Romão.

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade será por quotas e usará a designação QUO � Sis-
temas de Informação Geográfica e de Apoio à Decisão, L.da, terá
início nesta data e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto social

a) Processamento de informação geográfica digital e desenvol-
vimento de sistemas de apoio à decisão com computadores.

b) Representação e comercialização de programas de compu-
tador úteis para a actividade referida na alínea a).

c) Formação de recursos humanos e prestação de serviços de
consultadoria no domínio em causa.

ARTIGO 3.º

Sede social

1 � A sede social ficará instalada na Rua de Tristão Vaz, 22,
2.º, esquerdo, 1400-353 Lisboa, freguesia de São Francisco Xa-
vier, concelho de Lisboa, podendo ser transferida, dentro dos li-
mites legais, pela gerência.

2 � A gerência pode criar ou extinguir sucursais, agências,
filiais, delegações e outras formas de representação social, no País
ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Participação noutras entidades

A sociedade poderá adquirir ou alienar participações sociais
noutras entidades, qualquer que seja o seu objecto ou associar-
-se a quaisquer pessoas singulares ou entidades colectivas públi-
cas ou privadas, reguladas por lei especial ou não, nomeadamente
agrupamentos complementares de empresas, associação em par-
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ticipação, consórcios ou entidades de natureza semelhante e po-
dendo, observados os condicionalismos legais, adquirir quotas da
própria sociedade.

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas: uma com o valor de
4875 euros, pertencente a José Carlos Mestre Marques Palmeirim,
e outra de 2625 euros, pertencente a João Manuel Mealha Men-
donça Romão.

2 � A sociedade poderá exigir, simultaneamente, de todos os
sócios e na proporção do valor nominal das suas quotas, presta-
ções suplementares de capital até ao montante global correspon-
dente a 10 vezes o valor nominal do capital social, de acordo com
deliberação a tomar em assembleia geral, por maioria qualifica-
da representativa de dois terços do capital social.

3 � Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos de que a
sociedade carecer, nas condições que forem acordadas com a
gerência.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � São permitidas a divisão e a cessão de quotas entre só-
cios.

2 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre quaisquer pes-
soas depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios
direito de preferência sobre as mesmas, na proporção das respec-
tivas quotas.

3 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de
qualquer sócio, a sociedade continuará com os seus sucessores ou
representantes do falecido, interdito ou inabilitado.

4 � A representação referida no número anterior do presente
artigo, no caso de falecimento, compete à pessoa a quem for
deferido por lei o cargo de cabeça-de-casal, e nos restantes ca-
sos ao representante legal do interdito ou inabilitado, devendo as
respectivas representações serem comunicadas à sociedade no
prazo de 30 dias a contar da data da morte ou do trânsito em
julgado da sentença que decretar a incapacidade ou inabilidade
do sócio.

ARTIGO 7.º

Amortização da quota e exclusão de sócio

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota
do respectivo sócio, verificando-se um dos seguintes casos:

a) Condenação definitiva do sócio por crime contra o bom
nome ou o património da sociedade ou de qualquer consócio;

b) Em caso de insolvência ou falência de sócio;
c) Penhora, arresto, arrolamento, venda ou adjudicação judicial

ou administrativa de quota social;
d) Alienação da quota a terceiros sem prévio consentimento

expresso da sociedade;
e) Acordo entre a sociedade e o sócio;
f) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Adjudicação da quota ao cônjuge do sócio em caso de par-

tilha por divórcio ou separação judicial de bens;
h) Quando qualquer sócio praticar actos que violem o pacto

social ou as obrigações sociais.
2 � O valor a pagar pela amortização será, no caso da alínea e)

do número anterior, o valor acordado nas datas convencionadas.
3 � Verificando-se a exclusão de um sócio ou nos casos das

alíneas a), b) e d), a contrapartida a receber por este pela amor-
tização da sua quota será o respectivo valor nominal, a pagar em
duas prestações semestrais iguais, com vencimento a 6 e 12 me-
ses da deliberação social de amortização por exclusão do sócio.

4 � Nos casos restantes, a contrapartida será o valor, salvo
acordo em contrário ou disposição legal imperativa, que resultar
do último balanço aprovado, podendo o respectivo pagamento ser
fraccionado em três pagamentos trimestrais.

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

ARTIGO 8.º

Gerência e vinculação social

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Carlos
Mestre Marques Palmeirim e João Manuel Mealha Mendonça
Romão.

2 � À gerência, dispensada de caução e com a remuneração
que for fixada em assembleia geral, competirão os mais latos
poderes de administração e representação social, em juízo e fora
dele, podendo adquirir, alienar, onerar ou locar, activa ou passi-
vamente, veículos automóveis ou outros bens móveis de qualquer
natureza.

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

4 � A gerência, constituída por sócios ou não, no máximo de
três, terá um mandato com a duração de três anos, podendo ser
reeleitos, com início em 1 de Janeiro e fim em 31 de Dezembro.

5 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes no âmbito dos seus poderes. Em actos de mero expe-
diente é suficiente a assinatura de um gerente. A sociedade vin-
cula-se ainda com a assinatura de um procurador no limite dos
seus poderes.

6 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos que não digam respeito ao seu objecto, no-
meadamente abonações, fianças, penhores, letras de favor e ou-
tros semelhantes.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral será convocada por carta registada com
aviso de recepção, enviada para a morada dos sócios, constante
dos ficheiros sociais, com 15 dias de antecedência, podendo, con-
tudo, a assembleia geral reunir-se e deliberar validamente sobre
as matérias que constituem a ordem de trabalhos, sem quaisquer
restrições, desde que estejam presentes ou devidamente represen-
tados para o efeito, sócios que representem a totalidade do capi-
tal social.

2 � A assembleia geral decidirá do destino a dar aos resulta-
dos de cada exercício, podendo, por maioria simples, deliberar
não distribuir lucros e afectá-los a quaisquer reservas cuja cons-
tituição determine.

3 � A assembleia geral poderá, observadas as formalidades
legais, deliberar a distribuição antecipada de lucros.

4 � Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia ge-
ral, por qualquer pessoa, devendo o representante apresentar do-
cumento simples, assinado pelo sócio representado, de represen-
tação.

5 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Co-
merciais podem ser derrogados por simples deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.
2 � É da exclusiva competência da assembleia geral convo-

cada para se ocupar da dissolução e liquidação da sociedade no-
mear os liquidatários, bem como determinar os necessários pro-
cedimentos, salvaguardando a legislação em vigor.

ARTIGO 11.º

Lucros líquidos e constituição de reservas

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, depois de
deduzidas as percentagens para fundos de reserva legais, serão
aplicados como a assembleia geral determinar, nomeadamente na
constituição de reservas para equipamento, estruturas ou outras,
e a parte que for destinada aos sócios será repartida entre eles,
na proporção das suas quotas.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188082

CLÍNICA MÉDICA DR.A ADÉLIA DIAS FORTUNA
& DR. JOSÉ LOPES FORTUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9557/001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505083060; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
001107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por
Adélia Maria Poeiras Dias Fortuna e José Manuel Lopes Fortuna.
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ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Médica Dr.ª Adé-
lia Dias Fortuna & Dr. José Lopes Fortuna, L.da, e tem a sua sede
na Rua de D. Estefânia, 157, 3.º, esquerdo, na freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade po-
derá transferir a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de consultório médi-
co e dentário, de meios auxiliares de diagnóstico e de enferma-
gem; prestação de cuidados médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 050 000$, e encontra-se inteiramente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma do valor nominal de 525 000$, pertencente à sócia Adélia
Maria Poeiras Dias Fortuna, e outra do valor nominal de
525 000$, pertencente ao sócio José Manuel Lopes Fortuna.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a perten-
cer aos sócios Adélia Maria Poeiras Dias Fortuna e José Manuel
Lopes Fortuna, desde já nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contra-
tos pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abona-
ções, letras de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática
de actos certos e determinados.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como associar-se em
agrupamentos complementares de empresas ou em sociedades
reguladas por leis especiais.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, mas em
relação a estranhos, depende do prévio consentimento da socie-
dade, a qual, em primeiro lugar, e, em segundo, qualquer dos
sócios, terá direito de preferência na mesma.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188260

MONTE DAS BRENHAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9559/001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505007797; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
001107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por
P. S. CAR � Parques, Serviços e Comércio Automóvel, S. A.,
pessoa colectiva n.º 503944530, com sede na Rua do Embaixa-
dor Teixeira Sampaio, 4, em Lisboa, e Luís Filipe Morais Sar-
mento Pinto Gonçalves, divorciado, contribuinte fiscal
n.º 103559205, residente na Avenida dos Estrangeiros, 1, 2.º, es-
querdo, Estoril.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Monte das Brenhas �
Sociedade Agrícola, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Artilharia Um, 104,
1.º, esquerdo, freguesia de Campolide, em Lisboa.

2 � A sede social poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, ser deslocada para o mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a exploração agrícola e agro-turísti-
ca de terrenos próprios e alheios, criação e comercialização ani-
mal.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras em-
presas, ainda que de objecto social diferente, associar-se a quais-
quer pessoas singulares ou colectivas, agrupamentos complemen-
tares de empresas, associações em participação, consórcios ou
entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmen-
te realizado e subscrito da seguinte forma: uma quota de 4900 eu-
ros, da sócia P. S. CAR � Parques, Serviços e Comércio Auto-
móvel, S. A., e outra de 100 euros, do sócio Luís Filipe Morais
Sarmento Pinto Gonçalves.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, ou de parte de quotas, entre sócios,
bem como a sua divisão, não carece do consentimento prévio da
sociedade.

2 � A cessão de quotas, ou de parte de quotas, a terceiros, bem
como a sua oneração, carecem do consentimento prévio da so-
ciedade. No caso de cessão a terceiros, os sócios não cedentes,
em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, têm direito
de preferência na aquisição da quota ou quotas cedendas, nos
termos infra indicados.

3 � O sócio que pretenda ceder a terceiros, total ou parcial-
mente, a sua quota, deverá para o efeito notificar por escrito a
gerência, identificando o adquirente e indicando o preço e demais
condições da pretendida cessão.

4 � No prazo de 15 dias úteis a contar da recepção da notifi-
cação prevista no número anterior, a gerência convocará uma
assembleia geral para deliberar sobre a prestação do consentimen-
to da sociedade, bem como sobre o eventual exercício pelos só-
cios não cedentes, ou pela própria sociedade, conforme for o caso,
dos respectivos direitos de preferência na aquisição da quota ou
quotas a ceder.

5 � No caso de a sociedade prestar o seu consentimento à
cessão, e se os direitos de preferência não forem exercidos pelo
preço e demais condições propostas para a cessão, o sócio cedente
poderá dispor livremente da quota ou quotas cedendas nas con-
dições que haviam sido indicadas nos termos deste artigo.

6 � Os direitos de preferência previstos neste artigo gozam de
eficácia real.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por um ge-
rente único, ou por um conselho de gerência, composto até ao
limite de cinco gerentes.

2 � Os gerentes não auferirão de qualquer remuneração, sal-
vo deliberação em contrário da assembleia geral.

3 � Os gerentes dispõem dos poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade.

4 � Nos termos da lei, o conselho de gerência ou o gerente
único, poderão constituir mandatários ou procuradores da socie-
dade, para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 8.º

A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos, nos seguintes casos:

a) Pelo gerente único;
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b) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes, ou pela
assinatura de um qualquer gerente, nos termos da respectiva de-
legação de poderes;

c) Pela assinatura de um procurador da sociedade, nos termos
da procuração que para o efeito lhe seja conferida pela sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pela gerência,
pelo gerente único, ou por qualquer dos sócios, por meio de car-
ta registada com aviso de recepção com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo nos casos em que a lei exija outras formali-
dades especiais.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral po-
derá fazer-se representar por outro sócio ou por uma pessoa es-
tranha à sociedade, mediante simples carta, por ele assinada di-
rigida à sociedade.

ARTIGO 10.º

Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por lei,
os lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme de-
cidido pela assembleia geral.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188350

MACARENA � GESTÃO E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9560/001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504946269; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
001107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MACARENA �
Gestão e Consultoria, S. A.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Artilharia Um, 104,

1.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Campolide.
4 � A sede social poderá ser transferida para o mesmo con-

celho ou concelho limítrofe por simples deliberação do conselho
de administração, ao qual igualmente competirá deliberar sobre
a criação de sucursais, agências, delegações, ou outras formas de
representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços na avaliação
da viabilidade de investimentos, sua gestão e acessoramento, as-
sim como a celebração de contratos de gestão.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
ainda que com objecto social diferente, associar-se a quaisquer
pessoas singulares ou colectivas, agrupamentos complementares
de empresas, associações em participação, consórcios ou entida-
des de natureza semelhante.

CAPÍTULO II

Capital social e acções representativas

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se reali-
zado em dinheiro no montante de 15 000 euros.

2 � O remanescente do capital social será realizado no prazo
de 12 meses a contar da data da escritura pública de constituição
da sociedade.

3 � O capital social é representado por 50 000 acções, nomi-
nativas ou ao portador.

4 � As acções serão do valor nominal de 1 euro cada uma, e
representadas em títulos de 1, 10, 50, 100 ou mais acções, poden-
do o conselho de administração, quando o julgar conveniente e
lhe for solicitado, emitir títulos, provisóros ou definitivos, repre-
sentativos de qualquer número de acções.

5 � Por deliberação do conselho de administração, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, por entra-
das em dinheiro ou em espécie, até ao limite de 498 797,8 euros.

6 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
emitir obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos
termos previstos na lei, e realizar sobre umas e outras operações
que se mostrarem convenientes para a prossecução dos interes-
ses sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções entre os accionistas é livre. Nas
transmissões a favor de terceiros, os restantes accionistas, primei-
ro, e depois a sociedade, gozam do direito de preferência.

2 � O accionista que pretende transmitir a terceiros parte ou
a totalidade das suas acções, deverá avisar o conselho de admi-
nistração da sociedade, por carta registada, expedida com, pelo
menos, um mês de antecedência, identificando o proposto adqui-
rente e as condições em que se propõe a realizar a transmissão.

3 � Nos oito dias seguintes à data da recepção do aviso, o
conselho de administração dará a conhecer aos restantes accio-
nistas as condições da transacção. Os accionistas comunicarão ao
conselho de administração, e ao accionista proponente, no prazo
de oito dias a contar da comunicação que lhes for feita pelo con-
selho de administração, se pretendem usar do direito de preferên-
cia.

4 � Em caso afirmativo, o preço de transmissão será ofereci-
do pelo proposto adquirente, referido no n.º 2 deste artigo, salvo
se se provar que houve simulação de preço, caso em que a aqui-
sição se fará pelo valor real determinado por um revisor oficial
de contas, ou por uma entidade bancária, designado por mútuo
acordo das partes.

5 � Havendo mais do que um interessado, serão as acções
rateadas por todos os pretendentes, na proporção das acções.

6 � Decorridos os prazos mencionados nos números anterio-
res, se nenhum accionista, ou a sociedade, tiver exercido o direito
de preferência, nos termos previstos no anterior n.º 1, ou se os
direitos de preferência exercidos não abrangerem a totalidade das
acções oferecidas, poderá o accionista proponente transmitir as
respectivas acções nas condições propostas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

A assembleia geral regularmente constituída representa a uni-
versalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vincula-
tivas para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos
estatutos.

ARTIGO 7.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e um secretário, eleitos pela assembleia geral por um perí-
odo não superior a quatro anos, de entre accionistas ou terceiros.

2 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias
gerais, ordinárias e extraordinárias, poderão fazer-se representar.

3 � O mandato previsto no número anterior poderá ser confe-
rido por simples carta, assinada pelo mandante, dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, e da qual deverá constar a
ordem de trabalhos da assembleia e a identidade do representante.

4 � A assembleia geral poderá tratar de qualquer outro assunto
para que tenha sido convocada.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta de votos emitidos, salvo disposição legal ou
estatutária que exija maioria qualificada.

2 � As deliberações sobre a alteração do contrato de socie-
dade, aumento de capital social, fusão, cisão, transformação e
dissolução da sociedade, devem ser aprovadas por três quartos dos
votos emitidos, quer a assembleia reúna em primeira, quer em
segunda convocação.
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ARTIGO 9.º

Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por lei,
os lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme
decidido pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade competirá a um conselho
de administração composto por um mínimo de três, cinco ou sete
administradores, um dos quais será designado presidente, ou por
um administrador único.

2 � Os membros do conselho de administração ou o adminis-
trador único, serão eleitos pela assembleia geral por um período
máximo de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 � Compete ao conselho de administração ou ao administra-
dor único representar plenamente a sociedade, em juízo e fora
dele, cabendo-lhe os mais amplos poderes para administrar e gerir
a sociedade.

4 � O conselho de administração ou o administrador único,
poderão ou não ser remunerados, conforme for deliberado em
assembleia geral.

5 � O conselho de administração ou o administrador único,
fica investido dos poderes necessários para o efeito de assegurar
a gestão da sociedade, podendo, designadamente:

a) Abrir e movimentar contas bancárias;
b) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
c) Celebrar contratos no âmbito do objecto social;
d) Adquirir acções e outras participações sociais;
e) Adquirir, alienar, hipotecar ou onerar bens imóveis;
f) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes;
g) Conceder garantias ou cauções ou prestar avales.
6 � O conselho de administração ou o administrador único,

poderá constituir procuradores ou mandatários da sociedade para
os fins constantes do respectivo instrumento.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, procurador ou manda-

tário, constituídos nos termos do correspondente instrumento de
procuração ou de mandato;

c) Pela assinatura do administrador único.
2 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos

estranhos ao objecto social ou de mero favor, tais como abona-
ções, avales ou fianças, e tais actos, se porventura realizados,
consideram-se como absolutamente nulos e de nenhum efeito,
salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um
conselho fiscal, composto por três membros efectivos, um dos
quais será designado presidente, e um suplente, todos eleitos em
assembleia geral.

2 � Um dos vogais efectivos e o suplente serão revisores ofi-
ciais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � A sociedade poderá optar por em vez de um conselho fis-
cal, ter um fiscal único, sendo que neste caso o mesmo será exer-
cido por um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

4 � O mandato dos membros do conselho fiscal ou do fiscal
único é por um período máximo de quatro anos, podendo ser
renovável.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188341

POWER TRADE � SERVIÇOS DE GESTÃO
COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9498/001018; identificação de pessoa colectiva
n.º 505122740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
001018.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POWER TRADE � Serviços de
Gestão Comercial, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Centro Empresarial de
Telheiras, Rua de Hermano Neves, 22, 2.º, C, freguesia do Lu-
miar, concelho de Lisboa, podendo esta, por decisão da adminis-
tração, ser deslocada para qualquer outro local do mesmo con-
celho ou de concelho limítrofe.

2 � A sociedade, por deliberação da administração, poderá
adquirir participações sociais em outras sociedades, mesmo com
objecto social diferente, em sociedades reguladas por lei especial,
e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
gestão comercial, comércio por meios electrónicos, fornecimen-
to e intermediação na compra de material de escritório e
economato, equipamento e acessórios de montagem de electrici-
dade e telecomunicações, equipamentos e materiais de distribui-
ção e logística, automóveis, barcos, aeronaves, promoção de ac-
tividades comerciais por meios electrónicos on line, fornecimento
de serviços de gestão e logística, fornecimento de serviços avan-
çados de informação e telecomunicação a empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 150 000 euros, integralmente realizado, e
divide-se em 150 000 acções do valor nominal de um euro cada
uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis, a pedido e com despesas a cargo do seu ti-
tular.

2 � O capital é representado por títulos de 1, 10, 20, 100,
500 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode, dentro dos limites permitidos por lei, emi-
tir obrigações, de acordo com a lei e nas condições aprovadas em
assembleia geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode, dentro dos limites permitidos por lei, adqui-
rir acções e obrigações próprias e com elas fazer quaisquer ope-
rações que a administração considere convenientes aos interesses
da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A administração poderá aumentar o capital social, por uma
ou mais vezes, mediante novas entradas em dinheiro, até ao li-
mite de 300 000 euros.

2 � Em qualquer aumento de capital, terão direito de prefe-
rência na subscrição, os accionistas então existentes e na propor-
ção das participações que detenham.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Todas as acções têm direito a voto e todos os accionistas
têm o direito de participar nas reuniões da assembleia geral.
Constituem a assembleia geral, os accionistas que depositem ac-
ções em seu nome, na sede da sociedade, ou em instituição ban-
cária, até 10 dias antes do que for designado para a reunião da
assembleia geral.

2 � As pessoas colectivas accionistas deverão comunicar ao
presidente da mesa, até às 17 horas do penúltimo dia útil ante-
rior ao fixado para a reunião, o nome de quem as representa.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar, nos termos
permitidos por lei, nas deliberações, bastando, para o efeito, car-
ta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, que deci-
dirá sobre a sua autenticidade.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral, eleita por um período de quatro
anos, é composta por um presidente e um secretário.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral reúne-se a convocação do seu presidente,
ou mediante requerimento do conselho de administração ou do
conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral não poderá deliberar, em primeira convo-
catória, sem que estejam presentes ou representados accionistas
que representem o mínimo de 50% do capital social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração composto por três membros.

2 � Os administradores são eleitos em assembleia geral, por
um período máximo de quatro anos.

ARTIGO 14.º

1 � Compete à administração:
a) Adquirir, vender e onerar bens móveis, imóveis ou direitos

da sociedade;
b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, confessar,

desistir ou transigir em qualquer acção judicial de que a socie-
dade seja parte;

c) Requerer financiamentos bancários de que a sociedade ve-
nha a carecer e assinar toda a documentação necessária ao res-
pectivo processo;

d) Comprometer-se em arbitragens;
e) Levantar quaisquer documentos ou encomendas junto das

estações de correios e de caminhos-de-ferro;
f) Requerer quaisquer registos da sociedade junto das conser-

vatórias de registo predial, comercial ou de bens móveis;
g) Representar a sociedade junto de quaisquer autoridades pú-

blicas, nomeadamente a administração fiscal.
2 � O conselho de administração poderá delegar parte ou a

totalidade dos seus poderes em um dos seus membros.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ad-
ministradores ou de um mandatário conjuntamente com um ad-
ministrador, sempre no âmbito dos poderes conferidos.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, eleito
por um período de quatro anos.

CAPÍTULO V

Dissolução, fusão e alteração do capital

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais que tenham por fim deliberar sobre a
dissolução da sociedade, fusão com outras sociedades e aumento
ou redução de capital só poderão constituir-se em primeira con-
vocatória com a presença de accionistas que representem 75% do
capital social.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos do exercício e após constituição de reser-
vas legais, terão o destino que a assembleia deliberar.

ARTIGO 19.º

O exercício dos cargos sociais não será remunerado se tal for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 20.º

É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 21.º

Por deliberação dos accionistas, podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

Que ficam, desde já, designados os seguintes órgãos sociais
para o 1.º quadriénio, 2000-2003:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Fernando Manuel
Lima de Valadas Fernandes; secretário, Cidália da Conceição
Lourenço Dias.

Conselho de administração: Agostinho Correia de Lemos, pre-
sidente; Manuel Pedro Chaves de Sousa Menezes, vogal; Antó-
nio Jorge de Almeida Nunes, vogal.

Fiscal único: efectivo, Afonso Diz & Santos Silva, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo seu adminis-
trador José Joaquim Afonso Diz, casado, residente na Rua de São
José, 35, 3.º, B-C, Lisboa; suplente, Rui Manuel Torrinhas da
Cruz, casado, revisor oficial de contas n.º 1059, residente na dita
Rua de São José, 35, 3.º, B-C.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14202050

MAMBO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9543/001031; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 31/001031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAMBO � Sociedade Imo-
biliária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do
Coronel Eduardo Galhardo, 12-A-B-C, freguesia da Penha de
França, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações, ou quaisquer outras formas
locais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objectivo da sociedade consiste na compra e venda de
propriedades e revenda das adquiridas para esse fim. Trespasses,
arrendamentos e administração de propriedades. Restauro de imó-
veis.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
está integralmente realizado em dinheiro e nos demais valores
constantes do acto social, e corresponde a uma única quota, per-
tencente a Mambo Arte e Decoração, L.da

ARTIGO 4.º

1 � Ficam designados gerentes os não sócios Rui Jorge Ma-
chado de Assis Ferreira, casado, residente na Rua de Carlos
Mardel, 95, 2.º, direito, em Lisboa, e Isabel Cristina de Vilhena
Trepa Torres de Assis Ferreira, casada, residente na mesma Rua
de Carlos Mardel, 95, 2.º, direito.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14174669

QUADRIFORMA � COOPERATIVA PARA A FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 410/861103; identificação de pessoa colectiva
n.º 501740198; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
001026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 10/001026.
Nomeação da direcção, por deliberação de 2 de Abril de 1999,

para o biénio de 1999-2000.
José Álvaro Pereira Antunes Ferreira, casado, residente na

Avenida do Almirante Reis, 83, 1.º, direito, Lisboa, presidente.
Maria Teresa do Espírito Santo Nunes Bana e Costa, casada,

residente na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 33, Lisboa,
secretária.

Maria Helena dos Santos Oliveira, casada, residente na Rua do
Professor Prado Coelho, 40, 5.º, esquerdo, Lisboa, tesoureira.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13766376

MCGREGOR CORY (PORTUGAL) � ARMAZENAGEM
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2918/930910; identificação de pessoa colectiva
n.º 503055492; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 7 e 8/001106.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 7/
001106.

Cessação de funções da gerente Clare Susan Myers, por ter
renunciado, em 30 de Junho de 2000.

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 8/001106.
Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Julho de 2000.
Juan Carlos Salazar Fernandez, casado com Calixto Diez, re-

sidente em 155 DH, Bilbao (Vizcaya), Espanha.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14175673

CULTO DO FUMO � COMÉRCIO DE TABACO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9545/001102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505201003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001102.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por:

1.ª Rosa Maria Sardo dos Santos Fernandes Marques, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
residente na Rua de Helena Félix, 9, 1.º, direito, em Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 114438650, casada com João Manuel de Sousa
Fernandes Marques sob o regime da comunhão de adquiridos,
titular do bilhete de identidade n.º 5346974, de 5 de Maio de
1999, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.ª Maria Santos Fernandes Marques, solteira, maior, natural da
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, residente na mesma
morada, contribuinte fiscal n.º 222361158, titular do bilhete de
identidade n.º 11467250, de 24 de Fevereiro de 2000, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

3.ª Vera Santos Fernandes Marques, solteira, maior, natural da
dita freguesia de Alvalade, residente na mesma morada, contri-
buinte fiscal n.º 232413398, titular do bilhete de identidade
n.º 11709412, de 23 de Janeiro de 1998, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Culto do Fumo � Comércio
de Tabaco e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida e Sousa,
49-B, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tabaco e aces-
sórios a retalho.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais
no valor nominal de 1667 euros cada, tituladas uma por cada
sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Rosa Maria Sardo
dos Santos Fernandes Marques.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13716204

PEIXARIA RIO DE LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9550/001103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505079470; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001103.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por Manuel de Barros Coelho,
natural da freguesia de São Jorge, concelho de Arcos de Valde-
vez, e mulher, Maria Palmira Brasileiro Alves Coelho, natural da
freguesia do Soajo, concelho de Arcos de Valdevez, residentes no
Bairro do Condado, lote 573, 3.º, esquerdo, em Lisboa, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, contribuintes fiscais
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n.os 168935040 e 185355870, titulares dos bilhetes de identidade,
respectivamente, n.os 7879131, de 8 de Abril de 1999, e 8294394,
de 20 de Junho de 2000, emitidos pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peixaria Rio Lima, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Condado,
lote 573, 3.º, esquerdo, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de pei-
xe, crustáceos, moluscos e outros géneros alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada
sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176572

M. N. P. C. � MODA NO FEMININO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9549/001103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505065479; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001103.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por:

1.º Artur Manuel Proença de Carvalho, casado, natural da fre-
guesia da Soalheira, concelho do Fundão, residente na Rua do Ge-
neral Silva Freire, 20, 6.º, direito, em Lisboa, portador do bilhe-
te de identidade n.º 458497, emitido em 19 de Agosto de 1997,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que outorga na

qualidade de administrador único da sociedade anonima Essên-
cia, Comércio de Bens Essenciais, S. A., com sede em Lisboa,
na Rua de Tierno Galvão, torre 3, 7.º, sala 711, freguesia de Santa
Isabel, com a identificação de pessoa colectiva n.º 501508171,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 60 609, com o capital social de 10 000 000$, qualidade e
poderes para este acto que verifiquei por uma certidão passada
pela dita conservatória e por uma fotocópia da acta n.º 22, da
reunião da assembleia geral realizada em 20 de Outubro corren-
te, documentos que arquivo;

2.º Maria Natália Teixeira da Silva Proença de Carvalho, con-
tribuinte fiscal n.º 147349419, natural da freguesia da Mina, con-
celho da Amadora, casada com Daniel Proença de Carvalho sob
o regime da separação de bens, residente na Rua do Brasil, 539,
no Estoril, Cascais, portadora do bilhete de identidade
n.º 1081149, emitido em 22 de Abril de 1994, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. N. P. C. � Moda no Fe-
minino, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tierno Galvan,
torre 3, 7.º, sala 711, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 14 500 euros, pertencente à sócia
Maria Natália Teixeira da Silva Proença de Carvalho, e uma do
valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Essência � Co-
mércio de Bens Essenciais, S. A.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176602

PEDRO CARRILHO DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9548/001102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505137178; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
001102.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por Pedro Miguel Carrilho Mar-
tins Antunes Dias, contribuinte fiscal n.º 202361470, natural da
freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa,
solteiro, maior, residente na Alameda do Padre Álvaro Proença,
lote 2, 9.º, D, em Benfica, Lisboa, titular do bilhete de identida-
de n.º 8858630, de 13 de Abril de 1998, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Carrilho Dias, Unipes-
soal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda do Padre Álvaro
Proença, lote 2, 9.º, D, na freguesia de Benfica, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de molduras, quadros
originais, serigrafias, reproduções, material de pintura, material
de decoração, peças de arte, restauro, produção e montagem de
molduras, exposição de peças de arte, serviços de apoio ao cli-
ente nas áreas indicadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176599

MERCEARIA FLOR DA QUINTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 535/671010; identificação de pessoa colectiva
n.º 500999473; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 8 e 9/001102.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 8/
001102.

Cessação de funções da gerente Celeste da Conceição Guerreiro
Lucas da Cruz, por ter renunciado, em 16 de Outubro de 2000.

Certifico, ainda, que foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 400 000$, e cor-
responde à soma das quotas seguintes: uma de 160 000$, perten-
cente à sócia Ângela Maria dos Santos Quintanilha Fernandes, e
duas iguais de 120 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios Miguel Ângelo dos Santos Quintanilha e Sandra Paula dos
Santos Quintanilha.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura conjunta de quaisquer dois gerentes;
b) Apenas com a assinatura da sócia gerente Ângela Maria dos

Santos Quintanilha Fernandes;

c) Com a assinatura dos mandatários da sociedade, no âmbito
e dentro dos limites dos respectivos mandatos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176564

CASA D�IMAGEM � PRODUÇÃO DIGITAL GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9546/001102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505031124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001102.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por:

1.º João Francisco Duarte Nobre, divorciado, natural da fregue-
sia de Turcifal, concelho de Torres Vedras, residente na Rua de
Vitorino Nemésio, 6, 4.º, direito, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 146807812, titular do bilhete de identidade n.º 2201168, de
13 de Agosto de 1997, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa;

2.º José Manuel Diogo Gonçalves, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da
Escola do Exército, 28, 1.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 148339344, casado com Maria José Silva Fernandes
Gonçalves sob o regime da comunhão de adquiridos, titular do
bilhete de identidade n.º 7358568, de 25 de Outubro de 2000,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa D�Imagem � Produção
Digital Gráfica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vitorino Nemé-
sio, 6, 4.º, direito, freguesia da Ameixoeira, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de design, mul-
timédia, fotografia e publicidade. Produção, edição, comerciali-
zação, importação e exportação de artes gráficas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio João Fran-
cisco Duarte Nobre, e outra no valor nominal de 2000 euros, ti-
tulada pelo sócio José Manuel Diogo Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente ao décuplo
do capital.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13716212

PONTEIRO MÁGICO � EDIÇÕES ELECTRÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9547/001102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505182858; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
001102.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por Rui Miguel Isidro Mimoso e
Miguel Matos de Menezes Vidal Silva.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ponteiro Mágico � Edições
Electrónicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Conde de
Valbom, 18-B, 1.º, Galeria E, freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, 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 e
consultoria na área da informática, criação de conteúdos e por-
tais na internet. Edições electrónicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente ao capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Miguel Matos de
Menezes Vidal Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176556

M. I. A. E. � MONTAGENS, INSTALAÇÕES
E ASSISTÊNCIA ELÉCTRICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9555/001106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505213370; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
001106.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por Rui Pedro Contreiras
Clementino Nunes do Nascimento, contribuinte fiscal
n.º 195645880, natural da freguesia de São Sebastião da Pedrei-
ra, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente no Bairro das
Pedralvas, Rua Três, 10, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 8942601, de 7 de Junho de 2000, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. I. A. E. � Montagens, Ins-
talações e Assistência Eléctrica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Três, 10, rés-do-chão,
esquerdo, Bairro das Pedralvas, freguesia de Benfica, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagens e reparações de insta-
lações eléctricas e respectiva assistência.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188813

CONTROLFILME � SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9562/001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505216299; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
001107.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por João Balhau Rodrigues e An-
dré Soler Rodrigues.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTROLFILME � Servi-
ços de Microfilmagem e Sistemas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Artilharia Um, 100,
1.º, esquerdo, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na
área da microfilmagem e comunicação, importação e exportação
de produtos e equipamentos referentes a esta área. Comércio,
importação e exportação de equipamentos e produtos para escri-
tório e sistemas de microfilmagem, bem como tratamento de
documentação e informação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 200 000$, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 1 140 000$, pertencente ao sócio João Balhau
Rodrigues, e uma outra do valor nominal de 60 000$, pertencen-
te ao sócio André Soler Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remune-
ração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de
um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176653

MENSAGEIRO AZUL � SERVIÇOS DE COURIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9561/001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505205793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
001107.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por Deolinda de Jesus Cortes
Cunha e Cristina do Rosário Alexandre Marques.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mensageiro Azul � Serviços
de Courier, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Jerónimo Osó-
rio, 20-C, rés-do-chão, freguesia de Santa Maria de Belém, con-
celho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
distribuição e logística de correio urgente. Serviço de estafetagem.
Transporte e logística de mercadorias (em veículos automóveis
com peso bruto igual ou inferior a 3,5 t.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Deolinda de
Jesus Cortes Cunha, e outra do valor nominal de 2000 euros, per-
tencente à sócia Cristina do Rosário Alexandre Marques.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

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.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176661

CÁLCULO GLOBAL � GESTÃO, ESTRATÉGIA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9556/001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505160471; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001107.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato que segue foi constituída por Luís Fernando Martins Mar-
ques Pereira e Luís Gustavo Silva Pereira de Marques Pereira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cálculo Global � Gestão, Es-
tratégia e Planeamento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Cidade Salazar,
174, rés-do-chão, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e gestão de
empresas, estratégia e planeamento.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos 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 remune-
ração, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14176637

MEDIPRESS � SOCIEDADE JORNALÍSTICA
E EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 281/871222; identificação de pessoa colectiva
n.º 501919023; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
20/001102.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 20/001102.
Deliberação de redução de capital, para cobertura de prejuízos,

em 29 de Setembro de 2000.
Montante da redução: 1 065 194 939$, após o reforço de

935 773 339$.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14174820

CAMILO DE AMORIM � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 259/670725; identificação de pessoa colectiva
n.º 500051283; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/001106.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.
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Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 22/
001106.

Cessação de funções do gerente Serafim Joaquim Fernandes,
por ter renunciado, em 28 de Setembro de 2000.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 12188760

MULTICENTRO � ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 085/661111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232318; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
27/001106.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 15 � Apresentação n.º 27/001106.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 28 de Dezembro

de 1999.
A. Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Júlio Diniz, 891, 4.º,
esquerdo, Porto.

A. Gândara, J. Monteiro, O. Figueiredo e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 90, 7.º, Lisboa, suplente.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10594248

PÃO DE AÇÚCAR � COMPANHIA IBÉRICA
DE DISTRIBUIÇÃO (SGPS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 917/700219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500277540; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 39, e inscrições
n.os 40 e 41; números e datas das apresentações: 41 e 42/000801 e
25/001106.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 39 � Apresentação n.º 41/
000801.

Cessação de funções dos administradores Abílio dos Santos Di-
nis e Manuel Carlos Teixeira de Abreu, por terem renunciado, em
18 de Agosto de 1999 e 31 de Agosto de 1999, respectivamente.

Inscrição n.º 40 � Apresentação n.º 42/000801.
Nomeação de membro do conselho de administração, por de-

liberação de 15 de Maio de 2000, para o quadriénio em curso de
1999-2002.

Eduardo Manuel Fonseca Igrejas, casado, residente na Alame-
da de Fernão Lopes, 20, 6.º, direito, Miraflores, Lisboa.

Inscrição n.º 41 � Apresentação n.º 25/001106.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, e do secretário da sociedade, por deliberação de 7 de
Setembro de 2000.

Membro do conselho de administração: Horácio dos Santos
Rodrigues, casado, residente na Rua dos Lusíadas, lote 8, Quin-
ta Nova de São Roque, Loures.

Secretário da sociedade: Jorge Manuel Gomes Fernandes do
Carmo, casado, residente no Largo do Mastro, 29, 3.º, porta D,
Lisboa; Maria Luísa Quintela de Brito Jacob, divorciada, residente
na Alameda Roetgen, 6, 3.º, direito, Lisboa, suplente.

Prazo da nomeação: quadriénio em curso de 1999-2002.
Menção: o administrador Louis François Mulliez passou a exer-

cer as funções de vice-presidente.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10594159

QUARTZO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4017/950105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503333417; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
3/001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 19 � Apresentação n.º 3/001107.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 20 de Setembro de 2000, para o triénio em curso
de 1999-2001.

Godofredo João Amaro Mendes Dias, solteiro, maior, residen-
te na Azinhaga da Torre do Fato, 33, 7.º, direito, Lisboa.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 11034661

MARTINS & COSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9303/231010; identificação de pessoa colectiva
n.º 500186391; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
14/001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 28 � Apresentação n.º 14/001107.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março

de 2000, para o quadriénio de 2000-2003.
Conselho de administração: Rui Manuel de Sousa Fernandes,

presidente; Maria Zita Pinheiro de Oliveira Sousa Fernandes;
Manuel Maria de Oliveira Fernandes.

Fiscal único: J. Lemos Ferreira e R. Lemos Ferreira, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; Hélio José Hilário Guerreiro, re-
visor oficial de contas, suplente.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14188236

CRANEANA 2000 � INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9064/000508; identificação de pessoa colectiva
n.º 504947710; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/
001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 15/001107.
Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Outubro de

2000.
Maria Helena Rosário da Silva Aguiar.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14175649

MUNDILAPA � COMÉRCIO DE JORNAIS
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4634/950904; identificação de pessoa colectiva
n.º 503486612; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 19 e 20/001107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 19/
001107.

Cessação de funções da gerente Ana Cristina Almeida Bernar-
des Silva Costa, por ter renunciado, em 9 de Setembro de 2000.

Inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 20/001107.
Nomeação de gerente, por deliberação de 9 de Setembro de

2000.
António Miguel Teixeira de Sousa Nobre, solteiro, maior, re-

sidente na Rua de Abel Salazar, 33, Aldeamento Marisol, Cor-
roios, Seixal.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14175665

CRISTINA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4103/950203; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503359157; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 25 e 27/001103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 25/
001103.

Cessação de funções da gerente Maria Cristina Pereira Bote-
lho Paralva, por ter renunciado, em 30 de Maio de 2000.

Certifico, ainda, que o capital social de 400 000$ foi aumen-
tado para 1 002 410$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º,
n.º 1, que passaram a ter a seguinte redacção:

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 um dos sócios Rafael Alves Ferreira e
Delmira Simões dos Santos Ferreira.

4.º

1 � Fica desde já designado gerente o sócio Rafael Alves
Ferreira.

2 � ...............................................................................................
3 � ..............................................................................................

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14203650

CONTIGO � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA, GESTÃO
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24/881007; identificação de pessoa colectiva
n.º 502046724; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 24/001020.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação CONTIGO � Contabilida-
de, Informática, Gestão e Organização, L.da, tem a sua sede em
Lisboa, na Praça das Novas Nações, 2, 2.º, esquerdo, sala 3, fre-
guesia dos Anjos, podendo a gerência deslocar a sede, dentro do
concelho de Lisboa ou para concelhos limítrofes e criar filiais,
sucursais, agências ou outras formas locais de representação so-
cial onde e quando entender por conveniente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14202964

PASSIGEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9536/001030; inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 17/001030.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 2.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação

1 � A sede social é na Rua de São Bento, 644, 6.º, freguesia
de São Mamede, concelho de Lisboa, podendo ser deslocada para
outro local, nos termos da lei, por simples deliberação do conse-
lho de administração.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14174197

C. V. L. � CENTRO VETERINÁRIO DE LISBOA �
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5846/970106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503793426; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/
001106.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 9.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de:
a) Um gerente;
b) Um procurador com poderes bastantes, nos termos da res-

pectiva procuração.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14175630

CIDADE EXPRESSO � SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1754/920608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502784822; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
25/990407.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 2.º, 3.º, n.º 1, 4.º (eliminado o n.º 2), 9.º, 10.º,
n.º 2, 15.º, n.º 2, 21.º e 28.º, n.º 1, e eliminados os artigos 22.º e
23.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é em Lisboa e situa-se na Urbanização do Pólo
Tecnológico, lote 1, Estrada do Paço do Lumiar, freguesia de
Carnide. O conselho de administração poderá transferir a sede
social para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar sucursais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na actividade de trans-
portes públicos ocasionais de mercadorias, sua armazenagem e
distribuição, bem como consultadoria e gestão, orientação, selec-
ção, formação e colocação profissional.

2 � ..............................................................................................
ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � ..............................................................................................
2 � Os membros do conselho de administração não accionis-

tas, assim como o fiscal único efectivo, deverão estar presentes
nas reuniões da assembleia geral e poderão participar nos seus
trabalhos, mas não terão direito de voto.

3 � ..............................................................................................

ARTIGO 15.º

1 � ..............................................................................................
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2 � Compete ao presidente da mesa convocar as assembleias
gerais com, pelo menos, 30 dias de antecedência, dirigir as reu-
niões, dar posse aos membros do conselho de administração e ao
fiscal único, bem como exercer as demais funções que lhe são
conferidas pela lei e pelos presentes estatutos.

3 � ..............................................................................................

ARTIGO 21.º

A  fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fis-
cal único e respectivo suplente, em qualquer dos casos o revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas,
ambos a eleger pela assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 28.º (actual 26.º)

1 � O conselho de administração, o fiscal único e respectivo
suplente, o presidente, vice-presidente e secretário da mesa da
assembleia geral são eleitos pelo período de três anos.

2 � ..............................................................................................

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 08928533

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA QUINTA ARCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 12; identificação de pessoa colectiva n.º 501049134;
data do depósito: 001108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 09080619

NARÉ & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 327; identificação de pessoa colectiva n.º 502202742;
data do depósito: 001109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 09080589

NARÉ & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 327; identificação de pessoa colectiva n.º 502202742;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/001109.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 20 000 000$ para 100 000 euros, com
redenominação do capital em euros, e sendo o aumento subscri-
to da seguinte forma: pelos sócios João Manuel Martins e Maria
Ideltina Vaz Naré Martins, com 21 690$ cada um, e pelos sócios
Sérgio Bruno Naré Martins e Luís Miguel Naré Martins, com
2410$ cada um, e alterado o pacto social quanto aos artigos 1.º,
4.º, 6.º e 9.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Naré & Martins, L.da, tem
a sua sede na Avenida do Marquês de Pombal, 12, na vila, fre-
guesia e concelho de Sobral de Monte Agraço, podendo a mes-
ma ser mudada, por simples deliberação da gerência, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar,

transferir ou encerrar sucursais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação, dentro do território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas
de 45 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Manuel Martins e Maria Ideltina Vaz Naré Martins, e duas
quotas de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Sérgio Bruno Naré Martins e Luís Miguel Naré Martins.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, nas condições que forem estabelecidas em assem-
bleia geral, até ao montante de 200 000 euros.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados no fim de cada exercício social terão o
destino que lhe for concedido pela assembleia geral, respeitada
a legislação em vigor sobre a constituição de reservas.

O texto do contrato actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 09080597

FOTOGENIA � ARTIGOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 225; identificação de pessoa colectiva n.º 503645230;
data do depósito: 001108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 09080600

VILA FRANCA DE XIRA

CHARCUTARIA ALMIRANTE � PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3392/950802; identificação de pessoa colectiva
n.º 503495891.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845276

LITOCONTA � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3018/940210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503170607.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845152

MOVITURIS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3022/940211; identificação de pessoa colectiva
n.º 503173436.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845870

FABRIGIMNO � FABRICAÇÃO DE MATERIAL
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 835/780404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500348898.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845268

CÓPIAS E COMPANHIA � FOTOCÓPIAS,
ENCADERNAÇÕES E ESTAMPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3750/970120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503820881.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845306

VINHO DA CASA � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3820/970409; identificação de pessoa colectiva
n.º 503925799.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845322

SEMICÍRCULO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3630/960820; identificação de pessoa colectiva
n.º 503696790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845314

ELÍSIO DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2156/900914; identificação de pessoa colectiva
n.º 502416661.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845330

ARMINDO & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 878/790108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500823812.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845365

TRANSPORTES RUI LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2708/930215; identificação de pessoa colectiva
n.º 502983434.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

18 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845144

ANIVITE � ALIMENTAÇÃO RACIONAL PARA ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 505/680718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500021759.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845470

CAPRICHO SENSUAL BOUTIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4508/990525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504397729.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845608

RAFAEL ALVES CARDIGOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1861/890216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500985189.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845632

MARBAN � DISTRIBUIÇÃO DE BANANAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4942/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 502412844; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
5/000313.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o
seu contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 3, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º e 16.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

3 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Senhora da Gra-
ça, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de
Xira.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � O capital social é representado por acções nominativas ou
ao portador, reciprocamente convertíveis, por iniciativa e a ex-
pensas do titular.
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2 � A assembleia geral poderá deliberar a emissão de acções
preferenciais sem voto, até ao montante representativo de meta-
de do capital, e a emissão de acções preferenciais remíveis, de-
finindo o respectivo regime no quadro das disposições legais
aplicáveis.

3 � Poderão haver títulos 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 e
10 000 acções, que poderão ser divididos ou concentrados, a re-
querimento e à custa dos titulares.

4 � Os títulos de acções são assinados por um administrador,
podendo a assinatura ser de chancela por ele autorizada.

5 � As acções representativas do capital da sociedade pode-
rão ser desmaterializadas nos termos das disposições legais apli-
cáveis.

ARTIGO 5.º

Acções próprias

A sociedade pode adquirir e dispor de acções do seu próprio
capital e realizar quaisquer operações sobre as mesmas, median-
te deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa
a universalidade dos accionistas.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente
e pelo secretário, eleitos por um período de quatro anos, poden-
do ser reeleitos uma ou mais vezes.

3 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da
mesa da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas

titulares de menos de 100 acções poderão agrupar-se, por forma
a completar o mínimo exigido, fazendo-se representar na assem-
bleia por um só deles.

3 � O exercício do direito de voto depende do averbamento
das acções em nome do respectivo titular até cinco dias antes da
data designada para a reunião da assembleia geral.

4 � As acções deverão manter-se registadas nos termos do
n.º 3 antecedente até terminar a assembleia, sem o que o accio-
nista não poderá participar na mesma.

5 � Os accionistas podem fazer-se representar, quer por estra-
nhos, quer por outro accionista, nas assembleias gerais, conferindo
poderes ao seu representante em simples carta dirigida ao presi-
dente da mesa respectiva, devendo nessa carta identificar a as-
sembleia geral em causa.

6 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados por
membro da sua administração ou por pessoa singular indicada nos
termos do número anterior.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 8.º

Composição do conselho de administração

1 � A administração da sociedade compete ao conselho de
administração, composto por três ou cinco membros.

2 � Os administradores são eleitos pela assembleia geral por
períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais ve-
zes, e exercerão os cargos com ou sem caução, conforme for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Competência do conselho de administração

1 � O conselho de administração goza de todos os poderes de
gestão das actividades da sociedade, devendo subordinar-se às
deliberações dos accionistas ou às intervenções do órgão de fis-
calização apenas nos casos em que a lei ou estes estatutos o de-
terminarem.

2 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre
qualquer assunto de administração da sociedade, nomeadamente
sobre:

a) Escolha do seu presidente, quando a assembleia geral não
tenha exercido a respectiva competência;

b) Cooptação de administradores;
c) Pedido de convocação de assembleias gerais;
d) Orçamentos e planos de investimentos e de financiamento;
e) Relatórios e contas anuais;
f) Abertura ou encerramento de sucursais e de estabelecimen-

tos ou de partes importantes destes;
g) Extensões ou reduções importantes da actividade da socie-

dade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e im-

portante com outras empresas;
j) Mudança de sede nos termos previstos no contrato de socie-

dade;
l) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
m) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem

como comprometer-se em arbitragens:
n) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
o) Celebração de contratos de locação financeira;
p) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador

requeira deliberação do conselho.
3 � O conselho de administração pode encarregar especialmen-

te algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas
matérias de administração e pode delegar numa comissão execu-
tiva, formada por um número ímpar de administradores, ou num
ou mais administradores a gestão corrente da sociedade, bem
como nomear mandatários para a prática de determinados actos
ou categorias de actos.

4 � A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção
do presidente do conselho de administração ou de dois adminis-
tradores, ou de um administrador e um procurador da sociedade,
ou de um administrador delegado dentro dos limites da delega-
ção do conselho, ou de um procurador da sociedade com pode-
res especiais, devendo os procuradores actuar em conformidade
com os respectivos mandatos.

ARTIGO 10.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne sempre que for con-
vocado pelo presidente ou por outros dois administradores, po-
dendo a convocação pelo presidente ser feita por qualquer forma.

2 � O conselho de administração pode fixar certas datas ou
uma certa periodicidade para as suas reuniões ordinárias, caso em
que as reuniões não terão de ser convocadas nos termos do
n.º 1 deste artigo.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente, mas cada instrumento de representação não pode ser uti-
lizado mais do que uma vez.

4 � É permitido o voto por correspondência.
5 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos

administradores presentes ou representados e dos que votem por
correspondência.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 11.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único,
eleito pela assembleia geral, que elegerá também um fiscal úni-
co suplente.

2 � O fiscal único efectivo e o suplente deverão ser revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.
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3 � O fiscal único e o fiscal único suplente serão eleitos por
períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais
vezes.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 12.º

Designação e período de duração das funções

1 � Poderá haver um secretário da sociedade e um suplente,
os quais serão designados pelo conselho de administração.

2 � A duração das funções do secretário coincide com a do
mandato dos órgãos sociais que o designarem, podendo renovar-
-se por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

Competência do secretário

Compete ao secretário da sociedade:
a) Secretariar as reuniões da assembleia geral e da administra-

ção;
b) Lavrar as actas e assiná-las conjuntamente com os membros

do conselho de administração e o presidente da mesa da assem-
bleia geral, quando desta se trate;

c) Conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas de
actas, as listas de presenças, o livro de registo de acções, bem
como o expediente a eles relativo;

d) Proceder à expedição das convocatórias legais para as reu-
niões de todos os órgãos sociais;

e) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais
apostas nos documentos da sociedade;

f) Certificar que todas as cópias extraídas dos livros da socie-
dade ou dos documentos arquivados são verdadeiras, completas
e actuais;

g) Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações for-
muladas pelos accionistas no exercício do direito à informação;

h) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de socie-
dade em vigor, bem como a identidade dos membros dos diver-
sos órgãos da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

i) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das delibera-
ções dos sócios e da administração e dos lançamentos em vigor
constantes dos livros sociais, bem como assegurar que elas sejam
entregues ou enviadas aos titulares de acções que as tenham re-
querido e que tenham pago o respectivo custo;

j) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submeti-
da à assembleia geral e referida nas respectivas actas;

l) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais
a ele sujeitos.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidos
5%, pelo menos, para a reserva legal, sempre que este fundo não
se ache suficientemente integrado, nos termos da lei, terão o des-
tino que for deliberado em assembleia geral por maioria simples
dos votos emitidos.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos legais.

ARTIGO 16.º

Liquidação

A liquidação far-se-á pela forma que for deliberada em assem-
bleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

31 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13850083

CELSO RIBEIRO � ASSESSORIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3005/940127.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845446

AQUAPOR � AQUÁRIOS E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1747/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501933727.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845420

FROTA IMAGEM, PUBLICIDADE, MARKETING
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4219/980616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504182226.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845225

BICITECH � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3962/971021; identificação de pessoa colectiva
n.º 503982610.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845438

EMOLDURARTE � SOCIEDADE DE MOLDURAS
E ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3114/940715; identificação de pessoa colectiva
n.º 503274780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13890824

BONIGRAF � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4063/980128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504081314.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893173
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MÁRIO & JORGE � TRANSFORMAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3767/970214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503841722.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893157

M. MENDES E GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2570/920803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502821574.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13844911

OLGA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4557/990719; identificação de pessoa colectiva
n.º 504497081.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893424

CARDOSO & CALÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1154/820705; identificação de pessoa colectiva
n.º 501297723.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09574450

JOSÉ ANTÓNIO PAULO LARANJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 894/790301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500154724.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891634

JASR � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4509/990525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504444395.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893521

OLGA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2060/900510; identificação de pessoa colectiva
n.º 502343745.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09633758

TRANSPORTES SARABANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2342/911001; identificação de pessoa colectiva
n.º 502625279.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893467

CAUTELA & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1109/820126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501227628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13890646

JOMIPAL � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3617/960801; identificação de pessoa colectiva
n.º 503733598.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891081

RODO CARGO � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3283/950406; identificação de pessoa colectiva
n.º 502514027.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13890972

TECNOTRÓNICA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 898/790308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500777667.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13891650

GESTRATO � GESTÃO DE NEGÓCIOS, CONTRATOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2519/920611; identificação de pessoa colectiva
n.º 502782870.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 285 � 12 de Dezembro de 200026 140-(204)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893505

EXPRESSOFRIGO � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3620/960807; identificação de pessoa colectiva
n.º 503176281.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09574441

PREVINIL � EMPRESA PREPARADORA DE COMPOSTOS
VINÍLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 833/780222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500222223.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 09633790

MOVITUDO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2632/921104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502898526.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845403

HGA � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3764/970210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503820849.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13845667

AGENTE 2000 � TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4262/980810; identificação de pessoa colectiva
n.º 504218719; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
000928.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o
seu contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Agente 2000 �
Telecomunicações e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Quinta
da Ponte, Rua de Policarpo Silvério dos Santos, lote 76-A, fre-
guesia de São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 2 000 000$, e
corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor nominal
de 200 000$ cada, e outra do valor nominal de 1 600 000$, to-
das pertencentes ao sócio Albino Rito Caixinha.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

31 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 11264241

TÁXIS MIGUEL DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3280/950222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500422281; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
4/000724.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes
actos de registo:

Aumento de capital em mais 602 410$, realizado em dinheiro,
e alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, nos
seguintes termos:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do montante de
2500 euros, tituladas uma em nome de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pela sócia Maria de
Oliveira Barbosa de Amorim Franco de Sá, que desde já fica
nomeada gerente, e para que a sociedade fique validamente obri-
gada em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura
de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

31 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13846043

AUTO TÁXIS DUARTE & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4953/001011; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 12/001011.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Aurélio Morgado Bernardo e Laurentina Augusta Duarte Morga-
do, naturais da freguesia de Ermida, concelho de Castro Daire,
residentes no Casal da Serra, lote 76, 8.º, direito, na Póvoa de
Santa Iria, Vila Franca de Xira, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Duarte & Morga-
do, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Serra, lote 76,
8.º, direito, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila
Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de alu-
guer em veículos ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
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no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

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 so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13847465

AZINHEIRA & PRATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4855/000612; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/000612.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os
sócios identificados, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Sérgio Alexandre Azinheira Ramos Prates, solteiro, maior,
natural da freguesia e concelho de Vila Franca de Xira, contri-
buinte fiscal n.º 221319433, residente na Rua de Sarmento Pimen-
tel, 114, Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira;

2.º Nuno do Carmo Azinheira Ramos Prates, solteiro, maior,
natural da freguesia da Sé, concelho de Évora, contribuinte fis-
cal n.º 182613330, residente na mesma morada.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azinheira & Prates, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sarmento Pimen-
tel, 114, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Fran-
ca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias nacionais e internacionais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais no valor nominal de 25 000 euros cada, tituladas uma
por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios, devendo, porém, um dos seus elementos ter obriga-
toriamente capacidade profissional nos termos da lei.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a intervenção do gerente Sérgio Alexandre Azi-
nheira Ramos Prates.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e o não só-
cio José Joaquim Ramos Prates, casado, residente na Rua de
Sarmento Pimentel, 114, em Alverca do Ribatejo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 11264365

F. ROCHA, ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1789/880622; identificação de pessoa colectiva
n.º 502001976.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13893530

NEOQUÍMICA � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3536/960328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500801100.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal em exercí-
cio, Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13893432
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SOAGRIVAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL E AGRÍCOLA
DA QUINTA DA VÁRZEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 776/770321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500661200; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/
000913.

Certifico que foram nomeados gerentes da sociedade em epí-
grafe Paulo Alexandre dos Santos Soares e Maria da Conceição
Soares, em 7 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13846922

MARTINS & SANTOS (TRADING) � FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4939/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 502607904; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
000927.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o
seu contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação de Mar-
tins & Santos (Trading) � Frutas e Produtos Hortícolas, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Senhora da Graça, freguesia de Alverca
do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, e durará por tem-
po indeterminado.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

31 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13847201

EQUIPORAVE � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
PARA PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 964/800328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500600686; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 15 e 16/000919.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1.º Cessação de funções de gerentes de António José dos San-

tos, José António dos Santos e Francisco Asdrubal Carvalho
Neves, por renúncia, em 21 de Julho de 2000.

2.º Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, Francisco Asdrubal

Carvalho das Neves; José de Jesus Mendes Mendes Medeiros, ca-
sado, residente na Estrada dos Casais da Marmeleira, 4, Carre-
gado; Luís Miguel Miranda Fernandes, casado, residente na Ave-
nida do Uruguai, 10.º, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: Manuel Costa Batista, revisor oficial de contas;
suplente, António Gonçalves Monteiro, em representação de A.
Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

Data da deliberação: 27 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

A Conservadora, Helena Maria Pacheco Vieira Correia Pires
de Carvalho. 13847090

RESTAURANTE O RETIRO DE PINTO & FRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2129/900919; identificação de pessoa colectiva
n.º 502416670; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 11 e 12/001017.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente de José Maria Frazão Rodri-

gues, por renúncia, em 6 de Setembro de 2000.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, nos seguin-

tes termos:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
1 500 000$, representado por duas quotas de 750 000$, uma de
cada um dos sócios Isaías Dias Gomes Pinto e Samuel Paulo
Martins.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13847627

HESCOPOR � CONTROLO DE CORROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2677/930216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502954710; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/
001004.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o
seu contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, nos seguintes ter-
mos:

1.º

A sociedade adopta a firma HESCOPOR � Controlo da Cor-
rosão, L.da, e tem a sua sede na Rua da Revolução, 20, Bom Su-
cesso, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Fran-
ca de Xira.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$, re-
presentado por três quotas: uma no valor nominal de 425 000$,
do sócio Sebastião Joaquim Quitalo Caetano; uma no valor no-
minal de 75 000$, da sócia Ermelinda Maria Fialho Covas Cae-
tano, e outra no valor nominal de 500 000$, do sócio António
Manuel Leitão Jerónimo.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Se-
bastião Joaquim Quitalo Caetano, já nomeado gerente, e pelo só-
cio António Manuel Leitão Jerónimo, desde já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13847961

COMERCIALPOVOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4926/000915; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 9/000915.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Manuel Raposo dos Santos, contribuinte fiscal n.º 156258684, ca-
sado com Maria Teresa Batista Pereira dos Santos no regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Vila
Franca de Xira, onde é residente, na Rua Direita, 92-A, Povos, e
Carla Alexandra Pereira da Silveira dos Santos, contribuinte fis-
cal n.º 209715090, casada com João José Pereira dos Santos no
regime da separação de bens, natural da freguesia e concelho de
Vila Franca de Xira, residente no Beco de São Benedito, bloco A,
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2.º, K, Santo Estevão, Alenquer, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMERCIALPOVOS � Co-
mércio de Produtos e Equipamentos para a Indústria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Direita, 90, Povos,
freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, 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 comercialização, importa-
ção, exportação e representação de produtos, equipamentos para
a indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Ra-
poso dos Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria
Pacheco Vieira Correia Pires de Carvalho. 13846965

ZELITEMPO DOIS � SERVIÇOS TÉCNICOS
E EMPREITADAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3299; identificação de pessoa colectiva n.º 503429929; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 2/990730.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
Transformação em sociedade unipessoal, com alteração dos

artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do contrato social, que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Zelitempo Dois � Serviços
Técnicos e Empreitadas, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mina, lote 16,
rés-do-chão, esquerdo, nesta cidade, freguesia e concelho de Vila
Franca de Xira.

2.º

A sociedade tem por objecto: realização e concurso de emprei-
tadas e subempreitadas em todas as áreas, prestação de serviços
de apoio a empresas, manutenção, assistência técnica, montagens
industriais, serviços de serralharia civil e mecânica, construção
civil em geral, metalomecânica, prestação de serviços adminis-
trativos de apoio a empresas, serviços de secretariado, serviços
externos, execução de escritas e formação de pessoal em mão-de-
-obra especializada.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 000$, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia Zélia de Sousa Simões.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem à só-
cia Zélia de Sousa Simões, já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da ge-
rente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática
de actos ou categoria de actos, mediante as respectivas procura-
ções.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478020

PORTALEGRE
ELVAS

J. LUSO TRAMAGAL � TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 367/
841011; identificação de pessoa colectiva n.º 501586288; inscri-
ção n.º 18 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data
da apresentação: 5/20001110.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epí-
grafe, que foram lavrados os seguintes actos:

1 � Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, com-
pete aos sócios ou aos não sócios, para tal designados também
em assembleia geral, ficando porém desde já designados geren-
tes o sócio José Fernandez Delgado, e as não sócias Júlia Maria
Abril Corzo, solteira, maior, natural de Valdecaballeros, Badajoz,
Espanha, de nacionalidade espanhola, residente em Badajoz,
Espanha, e Carla Manuela Pedras Santana da Conceição, soltei-
ra, maior, natural de Moçambique, residente em Elvas.

§ único. Para representar e obrigar a sociedade, em juízo e fora
dele, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

2 � Cessação de funções de gerente: Justo Sanchez Arias.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

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

14 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António
Joaquim Conceição Correia. 08888809

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

FERNANDO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 843; identificação de pessoa colectiva n.º 502173181; ins-
crição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 24 e 25/990324; pasta n.º 19 234.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Apresentação n.º 24/990324 � Averbamento n.º 1.
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Cessação das funções de gerente de Humberta Páscoa Anciães
Bezelga de Melo Lourenço, por renúncia de 10 de Março de 1999.

Mais certifico que a sobredita sociedade aumentou o seu capi-
tal para 10 000 euros, após o reforço de 1 604 820$, em dinhei-
ro, subscrito em partes iguais, por ambos os sócios.

Alterou os artigos 1.º, 4.º e 6.º do seu contrato, os quais pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Fernando Lourenço,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Caminho do Senhor, 289/293,
freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 5000 eu-
ros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios, Fernando
Jorge Melo Lourenço e Humberta Páscoa Anciães Bezelga de
Melo Lourenço.

2 � Os sócios poderão deliberar por acordo unânime de todos
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, ficando,
porém, desde já designado gerente o sócio Fernando Jorge Melo
Lourenço.

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

3 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados, conforme
for deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração se a
ela houver lugar, consistir total ou parcialmente nos lucros da so-
ciedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Julho de 1999. � A Ajudante, Maria Adelaide de Al-
meida Dias de Oliveira. 09497757

COFINA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6489; identificação de pessoa colectiva n.º 502293225; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 2/001010; pasta
n.º 6489.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o ca-
pital com 12 050 000$, por incorporação de reserva legal, fican-
do, em consequência da redenominação, alterados os artigos 4.º,
7.º, n.º 1 do 10.º, sendo acrescentado o n.º 8 ao mesmo artigo 10.º,
com a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de
25 000 000 de euros e está representado por 50 000 000 de acções,
do valor nominal de 50 cêntimos cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, à vontade e expensas dos accionistas.

2 � As acções podem ainda ser tituladas ou escriturais.
3 � As acções tituladas são representadas em títulos de 1, 10,

50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.
4 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode emitir, nas condições legais, obrigações
de qualquer das espécies permitidas por lei, designadamente, obri-

gações convertíveis em acções e obrigações com direito a subs-
crição de acções.

2 � As obrigações podem ser como as acções, tituladas ou es-
criturais.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias nos ter-
mos legais.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar acções pertencentes a accio-
nistas que utilizem as informações obtidas no exercício do seu
direito à informação para fins estranhos à sociedade e de modo
a causar prejuízos a esta ou a qualquer outro accionista.

2 � As acções serão amortizadas pelo valor resultante do úl-
timo balanço aprovado, devendo esta contrapartida ser paga no
prazo de 180 dias a contar da deliberação social da amortização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal.

a) Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto, correspondendo 1 voto a cada 1000 acções.

2 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções inscritas em seu nome em conta de registo de valo-
res mobiliários, sendo as acções escriturais, ou, sendo estas titu-
ladas e nominativas averbadas em seu nome nos registos da so-
ciedade e, sendo tituladas e ao portador, depositadas em seu nome
na própria sociedade ou numa instituição de crédito.

3 � As inscrições, averbamentos e depósitos referidos no nú-
mero anterior deverão mostrar-se efectuados com a antecedência
mínima de 15 dias relativamente à data para que a reunião da
assembleia geral foi convocada.

4 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista, por cônjuge, ascendente ou descen-
dente, ou por qualquer membro do conselho de administração; os
accionistas pessoas colectivas, serão representados por quem de-
signarem para o efeito.

5 � As representações previstas no número anterior devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta
entregue na sede social, até às 17 horas do quinto dia anterior ao
dia designado para a reunião.

6 � Os accionistas que não forem titulares de um número mí-
nimo de acções necessário para que tenham direito de voto, po-
derão agrupar-se por forma a perfazer esse número, devendo
designar um só deles que a todos represente na assembleia ge-
ral.

7 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão participar na assembleia geral.

8 � Os accionistas não poderão votar por correspondência, sal-
vo nos casos em que disposição legal autorizar imperativamente
essa forma de voto.

É o que cumpre certificar.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225382

DR. CAMPOS COSTA � CONSULTÓRIO DE TOMOGRAFIA
COMPUTORIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 958; identificação de pessoa colectiva n.º 502082429; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 8/001023; pasta
n.º 7444.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Projecto de fusão � sociedades incorporadas: Dr. Campos Costa
� Consultório de Radiodiagnóstico, L.da, e Dr. Campos Costa �
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Consultório de Ecografia e Mamografia, L.da, ambas com sede no
Porto.

Sociedade incorporante: Dr. Campos Costa � Consultório de
Tomografia Computorizada, L.da, com sede no Porto.

Modalidade: transferência global do património das sociedades
incorporadas na sociedade incorporante.

Alterações projectadas: transformação em sociedade anónima
com aumento de capital.

É o que cumpre certificar.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12740683

AGRODOMUS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 802; identificação de pessoa colectiva n.º 501613790; ins-
crições n.os 8 e 9; números e datas das apresentações: 5/001030 e
14/001031; pasta n.º 12 323.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Designação do órgãos sociais para 1999-2001.
Conselho de administração: presidente, José Manuel Pinto So-

ares da Costa, casado, residente na Quinta do Mosteiro de Pe-
droso, Pedroso, Vila Nova Gaia; administradores: Maria Antónia
Barbosa Borges Vinagre Soares da Costa, casada, residente com
o anterior; e Armindo Matias de Oliveira, casado, residente na
Rua do Senhor dos Aflitos, 132, Balazar, Póvoa de Varzim.

Conselho fiscal: presidente, Manuel dos Santos Vaz Veiga, ca-
sado, residente na Rua de Vilarinho Freires, 151, Leça do Balio;
vogais: Francisco Gonçalves da Silva, casado, residente na Rua
de Faria Guimarães, 125, 5.º, esquerdo, Porto; revisor oficial de
contas, António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Monteiro
Magalhães, revisor oficial de contas, casado, com domicílio pro-
fissional na Rua do Campo Alegre, 606, salas 201/203, Porto, e
suplente, Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Rui Alberto Fernando
de Poças Falcão, revisor oficial de contas, casado, com
domicílio profissional na Rua do Campo Alegre, 606, salas 201/
203, Porto.

Data: 15 de Março de 2000.
Designação para alargamento do número dos membros do con-

selho de administração para o triénio em curso (1999-2001).
Administradores: Marina Vinagre Soares da Costa, solteira,

maior, residente na Quinta Mosteiro de Pedroso, Pedroso, Vila
Nova de Gaia, e Francisco Manuel Barroso Vilas Boas Miranda,
casado, residente na Rua das Andresas, 317, 12.º, A, Porto.

Data: 20 de Setembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225366

DOMINGUES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 503; identificação de pessoa colectiva n.º 502252456; nú-
mero e data da apresentação: PC-2317/000627; pasta n.º 21 169.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11895837

MARKTUS � MARKETING E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5111; identificação de pessoa colectiva n.º 503828173; número
e data da apresentação: PC-2312/000627; pasta n.º 5111.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10225129

MARIA CELESTE GUERRA DE AZEVEDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 048; identificação de pessoa colectiva n.º 501288192; nú-
mero e data da apresentação: PC-2324/000627; pasta n.º 17 186.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10225137

MICROATLAS FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8172/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504645091;
número e data da apresentação: 2295/000627; pasta n.º 8172.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742171

BCP LEASING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1207; identificação de pessoa colectiva n.º 502147652; inscri-
ção n.º 38; número e data da apresentação: 10/001031; pasta
n.º 1246.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Fusão por transferência global do património da sociedade in-
corporada para a sociedade incorporante.

Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Mello Leasing � Sociedade de Loca-

ção Financeira, S. A., com sede no Porto.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225374

PRA PIZZA � CARVALHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3527; identificação de pessoa colectiva n.º 503500585; inscri-
ção n.º 4 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 22/23/001027; pasta n.º 3527.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Designação de gerente: Carla Susana da Cunha Castro Gonçal-
ves, casada.

Data: 5 de Novembro de 2000.
Sede: deslocada para a Rua das Balas, em Jacinto, Foz do

Sousa, Gondomar.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225560

A NOVA CLASSIFICADORA � TRANSPORTES
 GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7994; identificação de pessoa colectiva n.º 504766422; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 3 e 5/001026; pasta n.º 7994.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Cessação de funções do gerente António Rui da Rocha Moreira,
renúncia.
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Data: 8 de Agosto de 2000.
Sede: deslocada para a Travessa da Venda Nova, 109, 1.º, es-

querdo, frente, freguesia de Rio Tinto, Gondomar.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225587

COSMES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 114; identificação de pessoa colectiva n.º 501977970; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 30/000130; pasta
n.º 15 954.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o ca-
pital com 72 300$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-
ção das suas quotas.

Mais certifico que após redenominação do capital foi alterado
o artigo 4.º, sendo aditado um novo artigo que passa a ser o 6.º,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em seis quotas: duas do valor nominal de
37 500 euros, pertencendo cada uma delas aos sócios António Ma-
nuel de Freitas Oliveira Cosme e Maria de Lurdes da Silva Mon-
teiro Cosme, e quatro quotas no valor nominal de 18 750 euros,
pertencendo cada uma delas aos sócios José Manuel Monteiro de
Freitas Cosme, Maria Manuela Monteiro de Freitas Cosme, Ar-
mindo Manuel Monteiro de Freitas Cosme e António Manuel
Monteiro de Freitas Cosme, respectivamente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes, até ao valor máxi-
mo equivalente ao montante do capital social, na proporção das
respectivas quotas.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225706

ABEL, NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8181; identificação de pessoa colectiva n.º 504651064; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 30/001027; pasta
n.º 8181.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os ar-
tigos corpo do 1.º, 3.º, e corpo do 4.º e seu § 1.º, passando a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abel, Nunes, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Castelo de Numão, 55, rés-do-chão, direito, freguesia
de Ramalde, desta cidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, e outra do valor nominal de 500 euros, ambas
pertencentes ao sócio Joaquim Santos Teixeira Branco.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta ao sócio Joaquim Santos Teixeira
Branco, desde já designado gerente.

§ 1.º A sociedade fica vinculada com a assinatura de um ge-
rente.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225714

J. D. O. � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9557; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/001027;
pasta n.º 9557.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação J. D. O. � Construções e
Empreendimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Silvinhas, 127, freguesia de Sermonde, concelho de Vila Nova de
Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de prédios para ven-
da, compra, venda e revenda dos adquiridos para esse fim. Cons-
tituição e comercialização de loteamentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas de 12 500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Justino Dias de Oliveira e Luísa
Paulina Pais Moreira Lopes.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e a representar em juízo, activa e passivamente, é sufici-
ente a assinatura de um sócio.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, os ge-
rentes poderão comprar e vender bens móveis de e para a socie-
dade, tomar de arrendamento quaisquer prédios, tomar de trespas-
se quaisquer estabelecimentos, solicitar quaisquer financiamentos,
nos termos e condições que entender, e dar de hipoteca quaisquer
prédios para garantia dos mesmos.

6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, ficando
desde já autorizada a sua divisão para o efeito; a estranhos, po-
rém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por
qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administra-
tivo ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios com inobser-
vância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota
tiver segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte
que à quota corresponder nos lucros ou prejuízos proporcionais
ao tempo decorrido depois da data do último balanço.

8.º

Em caso de morte de qualquer dos sócios, os seus herdeiros de-
verão escolher um de entre todos que os represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras for-
malidades ou prazos, serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10225722
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DIGIMÉTRICA � TOPOGRAFIA E FISCALIZAÇÃO
 DE OBRAS, ACE

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000927;
pasta n.º 6.

Certifico que foi efectuado o registo de contrato de agrupa-
mento complementar de empresas, regendo-se pelo contrato se-
guinte:

Contrato de agrupamento complementar de empresas (ACE)

ARTIGO 1.º

Denominação

§ único. O agrupamento denomina-se DIGIMÉTRICA � To-
pografia e Fiscalização de Obras, ACE, e é composto pelas se-
guintes empresas: Topoplano � Engenharia e Geodesia, L.da, com
sede na Rua de Soares dos Reis, 164, 4.º, sala 13, 4400-310 Vila
Nova de Gaia, e Coordenada 101, Topógrafos Associados, L.da,
com sede na Avenida de Agostinho Ribeiro, entrada sul, habita-
ção 35, 4614-909 Felgueiras.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede do agrupamento é na Rua de Soares dos Reis, 164,
4.º, sala 13, em Vila Nova de Gaia.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a deslocação da sede
do agrupamento para qualquer outro local.

3 � A assembleia geral poderá criar filiais, sucursais, delega-
ções ou qualquer outra forma de representação do agrupamento,
em qualquer outra parte do País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto do agrupamento consiste na execução de em-
preitadas de trabalhos de topografia, geodesia e fiscalização de
obras, no País ou no estrangeiro, e acessoriamente na realização
e partilha de lucros.

2 � As empresas membros do agrupamento poderão exercer
actividades concorrentes com o objecto deste, com exclusão das
empreitadas em que o agrupamento se encontre envolvido.

ARTIGO 4.º

Duração

1 � A duração do agrupamento é limitada e o seu início conta-
-se a partir da presente data.

2 � O agrupamento termina nas seguintes condições:
a) Por decisão da assembleia geral, quando todas as obrigações

do agrupamento tiverem sido integralmente cumpridas, incluin-
do contas e eventuais litígios com terceiros e ou entre as própri-
as agrupadas, estiverem definitivamente regularizadas;

b) Sem prejuízo do estabelecido na alínea a), o agrupamento
tem a duração limitada a um prazo máximo de cinco anos, salvo
decisão em contrário da assembleia geral, que poderá decidir da
sua prorrogação.

ARTIGO 5.º

Capital

§ único. O agrupamento não tem capital próprio.

ARTIGO 6.º

Participações

§ único. A participação de cada agrupada no agrupamento com-
plementar de empresas será a seguinte: Poplano, 50%, e Coorde-
nada 101, 50%.

ARTIGO 7.º

Responsabilidade

1 � A responsabilidade jurídica da agrupamento, relativamente
à prossecução do seu objecto é solidariamente assegurada pelas
agrupadas.

2 � Na ordem interna das suas relações, a responsabilidade das
empresas agrupadas repartir-se-á entre as mesmas, na proporção
das suas participações no agrupamento.

3 � Se porventura alguma das empresas agrupadas vier a ser
responsabilizada por dívidas resultantes de actos praticados pela
outra, ela terá, nos termos da lei, direito de regresso contra aquela
a quem for legalmente imputável a causa que originou essa res-
ponsabilidade.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral do agrupamento é constituída pelas
empresas agrupadas.

2 � À assembleia geral competirá decidir sobre todos os as-
suntos relativos à organização e funcionamento do ACE, nomea-
damente:

a) Nomear o conselho de administração (CA) e a direcção de
obra (DO), definindo os seus poderes e interdependências;

b) Decidir ou não da remuneração dos membros do CA e da
DO;

c) Decidir sobre a natureza, quantidade e oportunidade das
prestações económicas, nomeadamente de pessoal, equipamentos,
materiais e serviços a serem prestados pelas empresas agrupadas,
com vista ao cumprimento das obrigações assumidas pelo ACE,
bem como definir as bases de remuneração de tais prestações;

d) Definir a estratégia financeira do ACE, bem como da even-
tual extensão do contrato de agrupamento a outras empreitadas,
no País, ou no estrangeiro, e ainda decidir da possibilidade de
alargamento do contrato a outras empresas que possam vir a
reforçar ou complementar a capacidade operacional do agrupa-
mento.

ARTIGO 9.º

Administração

1 � A administração do agrupamento é exercida por um con-
selho de administração composto por um representante de cada
agrupada, cada um dos quais terá um suplente, que o substitui nas
suas faltas e impedimentos.

2 � O conselho de administração deliberará por unanimidade.
3 � No caso de não ser possível obter unanimidade no CA, re-

lativamente a determinado assunto ou matéria, serão estes objec-
tos de deliberação da assembleia geral.

4 � O agrupamento obriga-se perante terceiros, através da in-
tervenção dos dois representantes das agrupadas no CA, bem
como a intervenção de um só, no âmbito da respectiva delega-
ção de poderes expressa em acta deste órgão, e ainda pela inter-
venção de mandatários no âmbito do respectivo mandato.

5 � O CA reunirá quando convocado por qualquer dos seus
membros, e, pelo menos, uma vez por mês.

6 � As funções de administrador poderão ou não ser remune-
radas, nos termos deliberados pela assembleia geral, que também
é competente para fixar os respectivos quantitativos

7 � Ao CA cabe definir as linhas gerais a que deve obedecer
a gestão do agrupamento, bem como proceder à convocação da
assembleia geral, representar o ACE em juízo ou fora dele, pra-
ticando todos os actos necessários à realização do seu objecto.

ARTIGO 10.º

Funcionamento do agrupamento

§ único. O funcionamento e gestão do agrupamento serão re-
guladas por um regulamento interno a elaborar conjuntamente
pelas agrupadas.

ARTIGO 11.º

Fiscalizaçâo

§ único. A assembleia geral poderá encarregar um revisor
oficial de contas, uma sociedade de revisores oficiais de contas,
ou qualquer outra ou outras pessoas, para fiscalizar a gestão e dar
parecer sobre as contas do agrupamento.

ARTIGO 12.º

Receitas

1 � Os dinheiros do agrupamento, seja qual for a sua prove-
niência, serão depositados num banco, em conta especialmente
aberta em nome do agrupamento, a qual será movimentada nos
termos a acordar em conselho de administração.
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2 � O ACE terá a sua contabilidade própria, elaborada em
moldes semelhantes aos das sociedades comerciais.

ARTIGO 13.º

Dissolução

1 � O agrupamento dissolve-se nos casos previstos na lei,
quando cessarem as responsabilidades emergentes dos contratos
celebrados, quando alguma das agrupadas for dissolvidas, decla-
radas em estado de falência ou em liquidação judicial.

2 � Os eventuais lucros ou perdas, resultante do apuramento
final de contas, serão distribuídos ou suportados pelas agrupadas,
na exacta proporção das suas participações no agrupamento.

3 � O equipamento do agrupamento existente aquando da sua
dissolução ou que deixe de ser necessário para o normal desen-
volvimento da sua actividade, será vendido, dando-se preferên-
cia na aquisição à agrupada que por ele manifeste interesse.

ARTIGO 14.º

Liquidaçâo e partilha

§ único. A liquidação e partilha dos bens do agrupamento dis-
solvido, serão feitas extrajudicialmente, pelos membros em exer-
cício da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Litígíos

1 � As questões emergentes da interpretação e execução des-
te contrato serão previamente objecto de uma tentativa de conci-
liação, entre os presidentes das administrações das agrupadas.

2 � Não tendo sido obtido consenso, nos termos do parágrafo
anterior, será o litígio derimido através de tribunal arbitral, cons-
tituído nos termos da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

3 � Das decisões do tribunal arbitral não haverá recurso.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225692

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; ins-
crição n.º 25; número e data da apresentação: 26/001027; pasta
n.º 3829.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o ca-
pital para 250 000 000$ após o reforço de 100 000 000$, em di-
nheiro, mediante subscrição de 100 000 novas acções do valor
nominal de 1000$ cada uma, subscrito pelos accionistas, fican-
do, em consequência, alterado o artigo 5.º, com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 000$, representado por 250 000 acções de 1000$ cada
uma.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225684

ACÁCIO, PINTO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9158; identificação de pessoa colectiva n.º 505042851; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/001027; pasta
n.º 9158.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o ca-
pital para 30 000 euros, após o reforço de 25 000 euros, em di-
nheiro, subscrito por todos os sócios, ficando, em consequência,

alterados os artigos 3.º e corpo do 4.º, passando a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dele pertencendo uma quota do valor nominal de
6000 euros a cada um dos sócios Acácio Guilherme Ramos da
Costa, Vasco Manuel Nogueira Vaz Pinto, José João Garcia da
Silva Gomes, João José Garcia da Silva Gomes e Almeida Bar-
bosa & Gomes, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Acácio Gui-
lherme Ramos da Costa, José João Garcia da Silva Gomes, João
José Garcia da Silva Gomes e Vasco Manuel Nogueira Vaz Pin-
to, que desde já são nomeados gerentes.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225650

LUÍS CARDOSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 909; identificação de pessoa colectiva n.º 501991379; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 17/001027; pasta n.º 13 674.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Designação de gerentes: Luís Carlos dos Santos Tavares Car-
doso, casado, residente na Rua de Diogo Silves, 169, 5.º, esquer-
do, Vila Nova Gaia, e Maria Adelina Madureira Vieira Cardoso,
casada, residente com o anterior.

Data: 12 de Maio de 2000.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225668

FUTOP � PUBLICAÇÕES ECONÓMICO
FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3088; identificação de pessoa colectiva n.º 503400505; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 4/
001025; pasta n.º 3088.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Cessação de funções de Eduardo Jorge Pereira Lima
Evangelista, renúncia.

Data: 30 de Novembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225480

ABELHA DOCE � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3030; identificação de pessoa colectiva n.º 503396168; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
Of. (7) e 9/001027; pasta n.º 3030.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes, Amadeu Isidro dos Santos e
Belarmino dos Santos, renúncia.

Data: 29 de Novembro de 1999.
Designação de gerentes: António Manuel Cunha da Silva e Eli-

sabete Cristina Vieira de Castro, residentes na Rua de Corredoura,
25, rés-do-chão, direito, Avintes, Vila Nova de Gaia.

Data: 29 de Novembro de 1999.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225633
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C. S. I. � COFRES E SISTEMAS INTEGRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5650; identificação de pessoa colectiva n.º 502544295; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/001103; pasta
n.º 5650.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os ar-
tigos 4.º e 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e está dividido em duas quotas, sendo uma de
4 750 000$, pertencente ao sócio Manuel Jorge de Oliveira Mar-
ques, e uma de 250 000$, ao sócio António José de Oliveira Mar-
ques.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, fica a cargo do já designado ge-
rente Manuel Jorge de Oliveira Marques, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12736120

ADRIANO & ARMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 564; identificação de pessoa colectiva n.º 500306354; ins-
crição n.º 26, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 19 (oficiosas); número e data da apresentação:
34/001025; pasta n.º 10 663.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes de Vasco Alves da Costa e
de Manuel de Abreu Pinto, renúncia.

Data: 5 de Julho de 2000.
Cessação de funções de gerentes de João de Oliveira Pimenta

e de António Francisco Freitas da Silva Vinhas, renúncia.
Data: 5 de Julho de 2000.
Designação de gerentes: Rui Manuel Azeredo Pinto e de Luz

Fátima Monteiro Miranda, residentes na Travessa do Carregal,
137, Porto.

Data: 5 de Julho de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225412

LUSOPROGRAMA � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3013; identificação de pessoa colectiva n.º 503378259; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/001025; pasta
n.º 3013.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225447

FUTOP � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3089; identificação de pessoa colectiva n.º 503400491; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 5/
001025; pasta n.º 3089.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Cessação de funções de Eduardo Jorge Pereira Lima
Evangelista, renúncia.

Data: 30 de Novembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225498

FUTOP III � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2710; identificação de pessoa colectiva n.º 503323330; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 1/
001025; pasta n.º 2710.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Cessação de funções de Eduardo Jorge Pereira Lima
Evangelista, renúncia.

Data: 30 de Novembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225501

FUTOP � FORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3086; identificação de pessoa colectiva n.º 503463922; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/
001025; pasta n.º 3086.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Cessação de funções de Eduardo Jorge Pereira Lima
Evangelista, renúncia.

Data: 30 de Novembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225510

AGUIAR & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9066; identificação de pessoa colectiva n.º 505006235; número
e data da apresentação: 12/001025; pasta n.º 9066.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os ar-
tigos 3.º, e n.os 1 e 2 do 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, sendo: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Alves
André, e duas iguais de 1250 euros, pertencentes cada uma delas
a cada uma das sócias Carmina Rosa Barbosa André e Adelaide
Barbosa André.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será exer-
cida por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, re-
munerados ou não, conforme for deliberado pelos sócios, fican-
do, desde já, designados gerentes os sócios Vítor Manuel Alves
André e Carmina Rosa Barbosa André.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a inter-
venção de um gerente.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225528
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TRANSPORTES AFONSO & LEVITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 502505877; número
e data da apresentação: PC-2252/000627; pasta n.º 9733.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 12740764

ANTAS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 211; identificação de pessoa colectiva n.º 501166963; nú-
mero e data da apresentação: PC-2310/000627; pasta n.º 8741.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 12740772

ENTREPOSTO N. H. � COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6497/A; identificação de pessoa colectiva n.º 500112851; nú-
mero e data da apresentação: PC-2319/000627; pasta n.º 6497-A.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10225102

DARK HORSE � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7554; identificação de pessoa colectiva n.º 504542303; número
e data da apresentação: PC-2321/000627; pasta n.º 7554.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10225110

A. CRUZ & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9554; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/001026;
pasta n.º 9554.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. J. Cruz & Ferreira, L.da,
tem a sua sede na Rua de São Tomé e Príncipe, 412, 3.º, direito,
frente, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação em qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços técnicos de
apoio às empresas e a particulares, nomeadamente assistência téc-
nica, consultoria e outros serviços afins. Comercialização de todo
o tipo de bens e equipamentos inerentes aos serviços supra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de
4750 euros, pertencente ao sócio António José Lourenço Santos

Cruz, e uma de 250 euros, pertencente à sócia Anabela Ferreira
Felgueiras Cruz.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, tomada por maioria simples, a esta competindo, igualmente,
a sua designação, destituição e a fixação das respectivas remu-
nerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já desig-
nada gerente a sócia Anabela Ferreira Felgueiras Cruz.

3 � Em ampliação dos seu poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e bens
imóveis da e para a sociedade e proceder aos registos necessári-
os;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade
e rescindir ou alterar os respectivos contratos, bem como cele-
brar contratos de leasing;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerci-
ais;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que por-
ventura venham a ser necessários para os negócios sociais, de-
vendo ser fixado previamente em assembleia o montante dos
mesmos, eventuais juros e condições de pagamento.

6.º

1 � A cessão de quotas a título oneroso ou gratuito a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, a quem é reserva-
do, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo
lugar, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá pedir o
consentimento da sociedade, por carta registada com indicação
das condições da cessão, incluindo a identificação do cessioná-
rio e tratando-se de cessão onerosa, o preço da venda e as con-
dições de pagamento, para exercício do direito de preferência.

3 � A sociedade notificará o sócio da sua decisão, por carta
registada, no prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido de
consentimento atrás mencionado. A ausência de resposta será tida
como consentimento da sociedade à cessão. Do mesmo modo, os
restantes sócios poderão, no mesmo prazo, usar do seu direito de
preferência.

4 � A aquisição mencionada no número anterior será efectu-
ada pelo mesmo preço e condições de cessão cujo consentimen-
to se recusou. Se a cessão tiver sido a título gratuito ou se a so-
ciedade provar ter existido simulação de valor, será devida uma
contrapartida determinada nos termos do n.º 2 do artigo 7.º

5 � O não cumprimento do disposto nos números anteriores
implica a ineficácia da cessão perante a sociedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando tenha sido decretado arresto ou penhora sobre a quo-

ta ou por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arrematação
ou adjudicação judiciais e ainda quando a mesma tenha sido
empenhada;

c) No caso de falência ou insolvência de qualquer sócio;
d) Quando a quota tenha sido cedida sem o consentimento da

sociedade, quando o mesmo seja necessário nos termos da lei ou
destes estatutos.

2 � O valor da quota amortizada para efeitos de pagamento
ao sócio seu titular, salvo disposição imperativa da lei em con-
trário, será o que resultar do último balanço aprovado, acrescido
de quaisquer outros créditos que o sócio detenha sobre a socie-
dade e deduzido das dívidas daquele perante esta.

3 � A amortização considera-se eficaz mediante comunicação
ao sócio por ela afectado.

Está conforme.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10225595
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ELECTRO SOCOPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 174; identificação de pessoa colectiva n.º 502727934; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1; número e data
da apresentação: 18/001025; pasta n.º 174.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo;

Sede: deslocada para a Rua de Pereiro, 24, freguesia de
Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225536

CONFECÇÕES REIS BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 429; identificação de pessoa colectiva n.º 502795328; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
001026; pasta n.º 429.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Cessação de funções de gerentes de Maria da Conceição Al-
meida dos Reis Barbosa e Manuel José dos Reis Barbosa, renún-
cia.

Data: 16 de Outubro de 2000.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225544

GUANAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5657; identificação de pessoa colectiva n.º 502460423; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/001102; pasta n.º 5657.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Setembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225943

PORTIS � HOTÉIS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 516; identificação de pessoa colectiva n.º 502033568; ins-
crição n.º 31; número e data da apresentação: 3/001031; pasta
n.º 53.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Fusão por transferência global do património da sociedade in-
corporada na sociedade incorporante.

Sociedade incorporante: Portis � Hotéis Portugueses, S. A.
Sociedade incorporada: Viseuhotel � Sociedade de Explora-

ção
de Hotéis, L.da, com sede em Viseu.
Data da deliberação: 14 de Abril de 2000.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225854

VALENTIM SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 272; identificação de pessoa colectiva n.º 500808910; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 7/001102; pasta
n.º 9913.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Designação dos órgãos sociais para 2001-2003.
Conselho de administração: presidente, Valentim Alves Ferreira

Santos, casado, residente na Rua 14, 746, 2.º, esquerdo, Espinho;
vogais: Vítor Manuel Cardoso dos Santos, casado, residente na
Rua de Francisco da Cruz, 138, Pedroso; Glória Maria Cardoso
dos Santos, casada, residente na Rua de Marta Mesquita Câma-
ra, 124, B-2, 5.º, esquerdo, Porto; Paula Cristina Cardoso dos
Santos, casada, residente na Rua de Murraceses, 165, Grijó, e
Joaquim Fernandes Cardoso, casado, residente na Rua do
Dr. Jorge Fonseca Jorge, 30, Grijó.

Fiscal único, Ledo, Morgado e Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Feli-
zes Morgado, revisor oficial de contas, e suplente, Jorge Bento
Martins Ledo, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
Fresca, 263, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Data: 20 de Junho de 2000.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225960

BAUDE � SOCIEDADE DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 152; identificação de pessoa colectiva n.º 501335870; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 19/001019; pasta
n.º 9204.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Dissolução.
Liquidatário: Artur José Correia Ribeiro da Silva, casado, re-

sidente na Rua do Formigueiro, 477, Madalena, Vila Nova Gaia.
Prazo da liquidação: 24 meses a contar de 11 de Setembro de

2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12740454

SERRALHARIA CIVIL, VALDEMAR SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1647; identificação de pessoa colectiva n.º 503092118; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/001102; pasta n.º 1647.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o ca-
pital com 4 012 050$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios
na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foram alterados os artigos 2.º e 5.º, passan-
do a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Tem a sede social na Rua do Chefe Couto, 100, freguesia de
Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
15 000 euros, ao sócio Joaquim Valdemar da Rocha Sousa, e uma
quota do valor nominal de 10 000 euros, à sócia Ana Maria Ro-
drigues da Silva Sousa.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225919

MONTEIRO, NOGUEIRA & CRUZ � EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS SOFISTICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 291; identificação de pessoa colectiva n.º 502761202; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/001102; pasta n.º 291.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 285 � 12 de Dezembro de 200026 140-(216)

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o ca-
pital para 8 000 000$, após o reforço de 3 000 000$, em dinhei-
ro, subscrito proporcionalmente pelos sócios.

Mais certifico que foram alterados os artigos 5.º, sendo adita-
do um novo artigo que passa a ser o 11.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8 000 000$, dividido em quatro quotas, sendo uma de 3 200 000$,
do sócio Delfim Monteiro Nogueira, outra de 1 600 000$, da sócia
Rosária Fernanda da Cruz Nogueira, uma de 2 000 000$, e outra
de 1 200 000$, do sócio Carlos Manuel da Cruz Nogueira.

11.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 50 000 000$.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225927

ABELGRAF � PRODUTOS PARA A INDÚSTRIA
GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9559; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
001027; pasta n.º 9559.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ABELGRAF � Produtos para a
Indústria Gráfica, L.da, com sede na Rua de Moinhos de Pisão,
260, 1.º, freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da
sociedade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de produtos
para indústria gráfica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2750 euros, que pertence ao sócio Abel dos Santos Gonçalves, e
outra de 2250 euros, que pertence à sócia Rosária Pinto Beleza
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de qualquer
um dos gerentes nomeados.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade à qual
fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar.

Está conforme.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10225730

SOLIKAP � ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22; identificação de pessoa colectiva n.º 501568166; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 6/000718; pasta n.º 21 275.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Designação dos órgãos sociais para 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, Miguel Carlos Tomé de

Aguiar Quintas, casado, residente na Rua de Quim Tenreiro, Pó-
voa de Varzim; vogais: José Bernardo Costa e Silva, casado, re-
sidente na Rua de Duarte Barbosa, 37, 4.º, A, Porto; António
Reis Cunha Figueiredo, casado, residente na Avenida da Boavista,
Porto.

Fiscal único: Barroso, Dias e Caldeirão e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Paulo
Sousa Ferreira, revisor oficial de contas, com domicílio profis-
sional na Rua de São João de Brito, 605-E, esc. 3.2, Porto, e
suplente, José Carlos Ferreira Mendes, revisor oficial de contas,
com domicílio profissional na morada do anterior.

Data: 30 de Março de 2000.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225757

C. R. B. � CLUBE RESIDENCIAL DA BOAVISTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 626/700218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500592136; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 20; números e datas das apresentações: 10/000829 e 7/000907;
pasta n.º 3086.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de
Mário de Sousa Dias Fernandez, em 26 de Junho de 2000, por re-
núncia.

Designação de Nuno Espírito Santo Leite de Faria, viúvo, re-
sidente Ana Avenida das Tulipas, 20, 4.º, direito, Algés, como vo-
gal do conselho de administração para preenchimento de vaga
para o mandato em curso 2000-2002.

Data da deliberação: 26 de Junho de 2000.

Está conforme.

7 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 11893265

PEIXARIA E FRUTARIA � COR DE ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7332/990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504577140;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/000908; pasta
n.º 7332.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Maio de 2000.

Está conforme.

12 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Ma-
ria Gigante Pinheiro. 10200584

CALÇAFRICA � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4968; identificação de pessoa colectiva n.º 503807001; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 7 (ap. 37) e 38/001027; pasta n.º 4968.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi exonerado de ge-
rente Mário Fernando Nicolau da Silva e Cunha, renúncia.

Data: 16 de Outubro de 2000.
Mais certifico que foi aumentado o capital com 802 892$ em

dinheiro, subscrito quanto a 351 446$, pelo sócio Pedro Jorge, e
quanto a 451 446$, pelo sócio Jorge Fernando, tendo sido
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redenominado o capital foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUALISHOE � Comércio
Internacional, L.da, e tem a sua sede na Rua de Augusto Simões,
460, freguesia e concelho da Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como abrir e
encerrar quaisquer sucursais, filiais, delegações, agências ou
quaisquer outras formas de representação social, em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Pedro Jor-
ge Carvalho Nicolau da Silva e Cunha, que se mantém como
gerente, e ainda ao sócio Jorge Fernando Gonçalves Diogo, que
desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os geren-
tes tomar de arrendamento e dar em locação, comprar e vender
quaisquer bens imóveis e móveis sujeitos a registo e a subscre-
ver ou adquirir participações sociais em sociedades de responsa-
bilidade limitada e a sua alienação ou oneração.

É o que cumpre certificar.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225625

ATIC � PORTUS � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 590; identificação de pessoa colectiva n.º 502679891; nú-
mero e data da apresentação: PC-2354/000627; pasta n.º 8726.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 12740705

DR. CAMPOS COSTA � CONSULTÓRIO
DE RADIODIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 255; identificação de pessoa colectiva n.º 502082402; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/001023; pasta n.º 255.

Certifico o seguinte:
Projecto de fusão.
Sociedades incorporadas: Dr. Campos Costa � Consultório de

Radiodiagnóstico, L.da, e Dr. Campos Costa � Consultório de
Ecografia e Mamografia, L.da, ambas com sede no Porto.

Sociedade incorporante: Dr. Campos Costa � Consultório de
Tomografia Computorizada, L.da, com sede no Porto.

Modalidade: transferência global do património das sociedades
incorporadas na sociedade incorporante.

Alterações projectadas: transformação em sociedade anónima
com aumento de capital.

É o que cumpre certificar.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12740691

JOAQUIM SOARES GOMES SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5633/970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503927538;
número e data da apresentação: 2400/000627; pasta n.º 5633.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742180

B. J. C. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1262/930518; identificação de pessoa colectiva n.º 502989823;
número e data da apresentação: 2306/000627; pasta n.º 1262.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742244

SERRALHARIA AUTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2268/940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503212130;
número e data da apresentação: 2402/000627; pasta n.º 2268.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742228

AUTO SILVA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4501/960807; identificação de pessoa colectiva n.º 503694304;
número e data da apresentação: 2396/001027; pasta n.º 4501.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742210

FERNANDO SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 118; identificação de pessoa colectiva n.º 501473807; nú-
mero e data da apresentação: PC-2212/000627; pasta n.º 17 487.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 09412476

A. P. J. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 583; identificação de pessoa colectiva n.º 502831952; número
e data da apresentação: PC-2686/000628; pasta n.º 583.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11898330
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CIGEVA � CIRURGIA GERAL E VASCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6612/980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504152718;
número e data da apresentação: 2299/000627; pasta n.º 6612.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742279

ANA & MARIA JOÃO COMÉRCIO MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7217/981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504299328;
número e data da apresentação: 2261/000627; pasta n.º 7217.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742260

ASTRONUMIUM � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA
 E ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6505/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504195190;
número e data da apresentação: 2415/000627; pasta n.º 6505.

Certifico que, relativamente sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

28 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Ma-
ria Valente da Costa Loureiro. 12742252

C. P. V. � COMÉRCIO PORTUGUÊS DE PEÇAS
PARA VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 516; identificação de pessoa colectiva n.º 502253061; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 30/001024; pasta
n.º 21 730.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225285

ALVES TEIXEIRA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 646; identificação de pessoa colectiva n.º 501805540; nú-
mero e data da apresentação: PC-2392/000627; pasta n.º 15 679.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10225277

DOMINGOS PEREIRA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 030; identificação de pessoa colectiva n.º 502093374; nú-
mero e data da apresentação: PC-2342/000627; pasta n.º 17 474.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10225269

ASSIS, AUGUSTO & AZEREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 730; identificação de pessoa colectiva n.º 501094954; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 23/001025; pasta
n.º 19 343.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Outubro de 2000.

É o que cumpre certificar.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225390

ADRIFER � RECICLAGEM DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 494; identificação de pessoa colectiva n.º 502236159; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 14/15/001024; pasta n.º 19 779.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Cessação de funções de gerente José António Silva Pereira da
Mota, renúncia.

Data: 30 de Julho de 1999.
Designação de gerente: Rui Manuel Pimenta dos Santos, resi-

dente na Rua de Oliveira Monteiro, 170, 4.º, esquerdo, centro,
Porto.

Data: 30 de Julho de 1999.

É o que cumpre certificar.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225307

POÇAS MARTINS CONSULTORES DE ENGENHARIA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5970; identificação de pessoa colectiva n.º 504014749; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 25/26/001024; pasta n.º 5970.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Joaquim Manuel Veloso Po-
ças Martins, renúncia.

Data: 31 de Março de 1999.
Designação de gerente: Maria Primavera Castro da Silva Po-

ças, casada, residente na Rua de Manuel Lopes Fortuna, 36, Vila
Nova Gala.

Data: 31 de Março de 1999.

É o que cumpre certificar.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225331
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VISEU
VISEU

VISIGN � DESIGN E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4162;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20001103.

Certifico que entre Celeuma � Multimédia, L.da, Artur Jorge
Aires e Sousa, Pedro Miguel Costa de Almeida, António Manu-
el Lopes Martins, e José de Almeida Carvalho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma VISIGN � Design e Construções,
L.da, tem a sua sede na Rua de 21 de Agosto, 162, 2.º, direito pos-
terior, freguesia do Coração de Jesus, deste concelho de Viseu.

2.º

O seu objecto consiste no design e construções de estabeleci-
mentos comerciais, industriais e outros, decoração de espaços
públicos e privados, criação e produção de espaços de exposições
permanentes e temporários, prestação de serviços na área de cons-
trução, prestação de serviços na área de design de interiores e
exteriores, design industrial de objectos, planificação, gestão e
controlo de obras.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, correspondentes a
5 012 050$, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, re-
partido por cinco quotas: duas quotas de 10 000 euros, uma per-
tencente à sócia Celeuma � Multimédia, L.da, outra ao sócio
Artur Jorge Aires e Sousa, uma quota de 2500 euros, pertença do
sócio Pedro Miguel Costa de Almeida, duas quotas de 1250 eu-
ros, uma pertencente ao sócio António Manuel Lopes Martins,
outra ao sócio José de Almeida Carvalho.

4.º

Pode qualquer dos sócios fazer à sociedade suprimentos de que
ela carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 10 000 euros,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por unanimi-
dade de votos dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com re-
muneração ou não, conforme for deliberado, será nomeada em as-
sembleia geral.

2 � Serão nomeados dois gerentes, sendo um deles por indi-
cação e em representação da sócia Celeuma, L.da, e outro por in-
dicação e em representação dos restantes sócios.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os actos
e contratos que respeitem ao respectivo objecto, ou que sejam ne-
cessários para a satisfação do escopo social, é necessária e bas-
tante a assinatura de dois gerentes.

4 � É expressamente vedado aos gerentes vincular a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente em letras de favor, fianças e abonações.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, carecendo de consen-
timento da sociedade a cessão a favor de terceiros.

7.º

A sociedade poderá amortizar compulsivamente uma quota,
sem consentimento do seu titular, nos seguintes casos:

a) Penhora judicial que incida sobre quota da sociedade;
b) Divórcio de um dos sócios em que a quota da sociedade seja

adjudicada ao cônjuge não titular;
c) Falecimento de um dos sócios, sem que este deixe qualquer

herdeiro legitimário.
§ único. A amortização será feita pelo valor que resultar do úl-

timo balanço.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amé-
lia Faro Martelo Magalhães. 13495062

VISEUROPA � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1351;
identificação de pessoa colectiva n.º 501576231.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

29 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 07475535

LEMFRA � LABORATÓRIO ELECTRO MECÂNICO
DE FORMAÇÃO EM REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4161;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20001102.

Certifico que entre Rui Manuel Macário Nunes Ribeiro, Ro-
drigo Pereira Zambujo da Silva e Maria Paula de Almeida Mi-
guel, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LEMFRA � Laboratório Electro
Mecânico de Formação em Reparação Automóvel, L.da, com sede
na Rua de Santa Isabel, na Quinta do Galo, freguesia de Repeses,
deste concelho de Viseu.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agên-
cias, delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de
representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas
eléctrica e mecânica de automóveis, actividades de tempos livres
e formação profissional nas áreas electro-mecânica de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 2000 euros, equivalente a 400 964$, pertencente ao só-
cio Rui Manuel Macário Nunes Ribeiro; e

Duas iguais de 1500 euros cada, equivalentes a 300 723$ cada,
pertencentes a cada um dos sócios Maria Paula de Almeida Mi-
guel e Rodrigo Pereira Zambujo da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, tendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, e com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Maria Paula de Almeida Miguel, Rodrigo Pereira
Zambujo da Silva, e da não sócia Cândida Macário Nunes Ribei-
ro.

1 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos judici-
ais ou extrajudiciais, nomeadamente contratos, são exigidas duas
assinaturas dos gerentes, sendo obrigatória a assinatura da gerente
Cândida Macário Nunes Ribeiro, e um dos outros dois gerentes.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando, fora
dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimento da so-
ciedade.

ARTIGO 9.º

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

Que, a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levan-
tamento da totalidade do capital social depositado, a fim de cus-
tear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação da sede social e a adquirir para esta
quaisquer bens imóveis necessários a prossecução dos fins soci-
ais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amé-
lia Faro Martelo Magalhães. 13495038

ROSA MARIA OLIVEIRA � CAIXILHARIA, ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20001020.

Certifico que Rosa Maria da Cruz Cardoso Oliveira e Ricardo
Miguel Cardoso de Oliveira, constituíram entre si a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rosa Maria Oliveira � Caixilha-
ria, Alumínios, L.da, e vai ter a sua sede em Canidelo, freguesia
de Cepões, concelho de Viseu.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto, o fabrico e comercialização de
caixilharia, alumínios, trabalho com todo o tipo de ferro e alu-
mínio.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em nume-
rário, é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor de 4750 euros, equivalente a
952 289$50, pertencente à sócia Rosa Maria da Cruz Cardoso Oli-
veira, e outra no valor de 250 euros, equivalente a 50 120$50, per-
tencente ao sócio Ricardo Miguel Cardoso de Oliveira.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
da sócia Rosa Maria da Cruz Cardoso Oliveira, que desde já fica
nomeada gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os actos e contratos.

6.º

Pode qualquer dos sócios fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vie-
rem a ser acordadas em assembleia geral, podendo também vir a
ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao
montante de 99 759 euros e 58 cêntimos, correspondente a
20 000 000$, mediante deliberação da assembleia geral tomada
por unanimidade de votos dos sócios.

Assim o disseram.
A gerência da sociedade, fica desde já autorizada a proceder

ao levantamento do capital depositado no Banif � Banco Inter-
nacional do Funchal, para aquisição de bens e equipamentos
necessários ao início das suas actividades.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
da Conceição Aresta de Carvalho. 13495046
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