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AVEIRO
ÁGUEDA

HUMBERTO SIMÕES RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1420;
identificação de pessoa colectiva n.º 502318279; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/09112000.

Certifico que foi transformada em unipessoal a sociedade em epí-
grafe, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Humberto Simões Ramos,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Vale Grande, freguesia
de Aguada de Cima, concelho de Águeda.

2.º

O objecto social é o comércio por grosso de ferragens utilidades,
cutelarias e quinquilharias.

3.º

O capital da sociedade, já realizado em dinheiro é de 1 000 000$.

4.º

Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio celebrar
com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio ou outra pessoa
estranha à sociedade, mantendo-se na gerência o já nomeado geren-
te, Humberto Simões Ramos, obrigando-se a sociedade com a assina-
tura de um gerente.

6.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707468

CONSTRUÇÕES JOSINOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760269; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/14112000.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Josinor, L.da e tem a sua
sede em Corga, freguesia de Recardães, concelho de Águeda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 65 000 euros (equivalente a
13 031 330$) e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 39 000 euros, pertencente ao sócio Jorge da Silva No-
gueira e uma do valor nominal de 26 000 euros, pertencente ao sócio
Elísio da Silva Nogueira.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707484

4. Empresas � Registo comercial
NOGUEIRA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2564;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/10112000.

Certifico que entre Maria da Ascenção dos Santos Nogueira e ma-
rido António da Silva Gomes Paula, casados na  comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe,
cujo pacto se regerá pelos seguintes artigos: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nogueira & Paula, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sousa Batista, 26, fre-
guesia de Valongo do Vouga, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pronto a vestir.

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 Maria da Ascenção dos Santos Nogueira e
António da Silva Gomes Paula.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10707450

AVEIRO

HYPOSTYLE � TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4926/
20001019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
2001019.

Certifico que por escritura de 18 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 111, do livro de notas para escrituras diversas n.º 109-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra
foi constituída entre António Manuel Formiga dos Santos e Joaquim
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Varela Gaspar dos Santos, solteiros, maiores, a sociedade por quotas
em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HYPOSTYLE � Tecnologias
Informáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Alberto Soares
Machado, 83, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na assistência em tecnologias de
sistemas informáticos, consultadoria, programação, formação, manu-
tenção de sistemas de comunicação, segurança de dados e gestão de
base de dados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 6000 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Varela Gaspar dos Santos; e uma de
4000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Formiga dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 10 vezes o capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totali-
dade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferi, está conforme.

24 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236841

ALQUIMIA � ACTIVIDADES EDUCATIVAS E LÚDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4931/
2001031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
2001031.

Certifico que por escritura de 12 de Setembro de 2000, exarada a
fl. 145, do livro de notas para escrituras diversas n.º 104-A, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra foi
constituída entre Florinda dos Santos Ladeira, casada e Fernanda Maria
dos Santos Gomes Beja Afonso, casada, a sociedade por quotas em
epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALQUIMIA � Actividades Edu-
cativas e Lúdicas, L.da e tem a sua sede na Rua da Princesa Santa
Joana, 27, lugar e freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de educação, lúdicas e de
animação para a infância.

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 uma das sócias Florinda dos Santos Ladeira e Fernanda
Maria dos Santos Gomes Beja Afonso.

2 � Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado compete aos sócios ou não sócios  que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes
ambas as sócias.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual em primeiro lugar e às sócias não cedentes, em segun-
do, é conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já as gerentes autorizadas designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos e outros bens móveis, mesmo através de contratos lea-
sing, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e quais-
quer obrigações emergente da sua actividade, bem como para a liqui-
dação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas que
a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236604

HUGO ROCHA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4936/
2001107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20001107.
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Certifico que por documento particular foi constituída por Hugo
Miguel de Jesus Rocha, solteiro, maior, a sociedade unipessoal por
quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HUGO ROCHA � Importação e
Comércio de Representações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, 55,
freguesia de Oliveirinha e concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação e comér-
cio de equipamento industrial e representações.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236663

ASSAGHAYAH INTERNACIONAL � DISTRIBUIÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4934/
20001106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20001106.

Certifico que por escritura de 26 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 115, do livro de notas para escrituras diversas n.º 110-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra foi constituída entre Eduardo Manuel Azevedo Amaro, soltei-
ro, maior; Maria Helena Nogueira dos Santos Azevedo Dias, casada
e Clarisse Maria Azevedo Pereira, solteira, maior, a sociedade por
quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Assaghayah Internacional � Dis-
tribuição e Comércio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Viseu, 61, freguesia de
Vera Cruz, concelho  e cidade de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na distribuição, comércio e re-
presentações de produtos alimentares, artigos para desportos náu-
ticos e para a medicina dentária e bebidas, sua importação e ex-
portação.

 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
três quotas dos valores nominais de 5000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Eduardo Manuel Azevedo Amaro, Maria
Helena Nogueira dos Santos Azevedo e Clarisse Maria Azevedo Pe-
reira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de três gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Conferi, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236647

COSTA & FAZENDEIRO � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4928/
2001024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20001024.
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Certifico que por escritura de 12 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 36, do livro de notas para escrituras diversas n.º 76, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal foi cons-
tituída entre Ana Paula Teixeira Pereira Costa casada com Joaquim
Manuel Gregório da Costa e Aurianne Santos Fazendeiro, solteira,
maior, a sociedade por quotas em epígrafe e que se rege pelo contra-
to constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Fazendeiro � Viagens e
Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Força Aérea, 45-A,
freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros, pertencente uma a cada uma das sócias.

§ único. Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social
inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete às sócias que desde já
ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social, de-
positado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da

sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente ma-
triculada.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236876

TRANSPORTES CAMPOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4916/
20000929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
2000929.

Certifico que por escritura de 5 de Setembro de 2000, exarada a
fl. 7, do livro de notas para escrituras diversas n.º 143-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro foi constituída entre Francisco Veloso
de Campos, casado, Francisco Manuel da Silva Campos, casado e
Augusto Filipe da Silva Campos, casado, a sociedade por quotas em
epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Transportes Campos &
Filhos, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Dr. Manuel Sea-
bra, 276, do lugar de Porto de Ílhavo, freguesia de Nariz, do conce-
lho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para outro local do
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
quaisquer formas locais de representação social onde e quando o en-
tender conveniente.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 40 000 euros do sócio Francisco Veloso de Campos e duas iguais
de 5000 euros, uma de cada um dos sócios Francisco Manuel da Silva
Campos e Augusto Filipe da Silva Campos.

5.º

Prestações suplementares

Poderão vir a  ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos
sócios.

6.º

Cessão de quotas

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios e seus côn-
juges ou parentes em linha recta; para estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, a quem é reservado o direito de preferir
nas quotas cedendas, em primeiro lugar, e em segundo lugar aos
demais sócios.

7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, sem caução  e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio
Francisco Veloso de Campos, desde já nomeado gerente que declara
ter capacidade profissional.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 286 � 13 de Dezembro de 2000 26 256-(9)

8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por deliberação
da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, contados do co-
nhecimento do respectivo facto:

a) No caso da quota ser alvo de penhora, arresto ou de qualquer
procedimento judicial, fiscal ou administrativo;

b) Caso a quota seja onerada ou cedida sem consentimento da so-
ciedade;

c) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota não seja
adjudicada ao seu titular;

d) Quando o cedente da quota se recusar a celebrar a escritura de
cessão da quota depois de a sociedade ou qualquer sócio declarar pre-
tender preferir na cessão.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor que resultar do
último balanço aprovado salvo acordo diverso entre os sócios.

9.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quando a
lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convocação.

10.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao levan-
tamento do capital depositado para custear as despesas do giro social
e da constituição da sociedade, bem como adquirir para a sociedade
quaisquer imóveis.

Conferi, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236329

GRAÇA & SANDRA � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4927/
20001024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001024.

Certifico que por escritura de 26 de Julho de 2000, exarada a fl. 62,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 147-F, do 1.º Cartório
Notarial de Aveiro foi constituída entre Graça Barreira da Costa Fi-
lipe, casada e Sandra Paula Branco Nunes da Cruz, solteira, maior, a
sociedade por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a firma Graça & Sandra � Cabeleireiros e
Estética, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Santa Joana, 19 B,
freguesia da Glória, deste concelho de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou quaisquer formas locais de representação em qualquer parte do
território nacional.

CLÁUSULA 2.ª

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cabe-
leireira e estética.

CLÁUSULA 3.ª

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro já
entrado na caixa social, é de 5000 euros, cujo contravalor em es-
cudos é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas de valor
igual a 2500 euros, pertencentes cada uma das quotas a cada uma das
sócias.

§ único. Poderão vir a ser exigidas às sócias, prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social, mediante deliberação unânime
das mesmas.

CLÁUSULA 4.ª

A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral fica afecta a ambas as sócias
que desde já ficam nomeadas gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas e inter-
venção das duas gerentes; excepto para assuntos de mero expediente
geral, situações nas quais, é o bastante a assinatura de qualquer uma
das sócias.

§ 2.º Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

CLÁUSULA 5.ª

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras socie-
dades, qualquer que seja o seu tipo ou objecto, incluindo participações
em agrupamentos complementares de empresas, se assim for delibera-
do em assembleia geral, por maioria de três quartos do capital.

CLÁUSULA 6.ª

É livre a divisão e cessão de quotas entre as sócias. As cessões a
terceiros, onerosas ou não, dependem do consentimento da sociedade,
à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar,
fica reservado o direito de preferência.

CLÁUSULA 7.ª

1 �  A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por deliberação
da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, contados do co-
nhecimento do respectivo facto:

a) No caso da quota ser alvo de penhora, arresto ou de qualquer
procedimento judicial.

b) Caso a quota seja cedida sem consentimento da sociedade.
c) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota não seja

adjudicada ao seu titular.
d) Quando o cedente da quota se recusar a celebrar a escritura de

cessão da quota depois de a sociedade ou qualquer sócio declarar pre-
tender preferir na cessão.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor que resultar do
último balanço, salvo acordo diverso entre os sócios.

CLÁUSULA 8.ª

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido e legal re-
presentante do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que
a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

CLÁUSULA 9.ª

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei
não exigir outra forma especial de convocação.

Cláusula transitória

São da responsabilidade da sociedade as despesas com esta escritura e
correspondente registo e outras inerentes, ficando a gerência desde já au-
torizada a movimentar o capital depositado para o aplicar em equipamen-
tos e aquisição de bens necessários ao desenvolvimento da sua actividade.

Conferi, está conforme.

25 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236850

MARNOTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4929/
20001027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001027.

Certifico que por escritura de 11 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 85, do livro de notas para escrituras diversas n.º 115-E, do Cartó-
rio Notarial de Ílhavo foi constituída entre Alexandre Filipe Santos
Silva, casado e Paulo Alexandre da Silva Marnoto, solteiro, maior, a
sociedade por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marnoto & Silva, L.da  e tem a
sua sede na Rua de Trindade Coelho, 44, Praça do Peixe, freguesia de
Vera Cruz, cidade e concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a exploração de bar e snack-bar.
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3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, encontrando-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessárias duas assinatu-
ras para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

As cessões de quotas e sua divisão é livre, quando efectuadas entre
sócios ou a favor dos seus descendentes. No caso de cessão a estra-
nhos, os sócios não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em
segundo, gozam do direito de preferência.

Disposição transitória

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designada-
mente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da respon-
sabilidade da sociedade.

Conferi, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236612

A. D. M. � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4930/
20001031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20001031.

Certifico que por escritura de 3 de Maio de 2000, exarada a fl. 44,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 140-F, do 1.º Cartório
Notarial de Aveiro foi constituída entre Luís Miguel Botelho Gonçal-
ves Neto Barroca, casado e Artur Marques de Carvalho, casado, a
sociedade por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma A. D. M. � Sociedade de Instalações
Electromecânicas, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 146, 3.º F, freguesia da Vera Cruz, concelho e cidade de
Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou quaisquer formas locais de representação em qualquer parte do
território nacional.

2.º

O objecto da Sociedade é a prestação de serviços a empresas na
área de electromecânica.

3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 6000 euros, cujo contravalor em escudos é de 1 202 892$, e
corresponde à soma das quotas dos sócios que são de 3000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um deles.

2 �  Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao décuplo do então existente, mediante deliberação unânime dos
sócios.

4.º

A gerência da Sociedade, sem caução e remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a interven-
ção e assinatura de ambos os gerentes para que a Sociedade fique
validamente obrigada nos seus actos e contratos.

§ 1.º Para os actos de mero expediente é bastante a intervenção e
assinatura de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Fica expressamente vedado à gerência obrigar a Sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A Sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. As cessões a terceiros,
onerosas ou não, dependem do consentimento da Sociedade, à qual em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, fica reserva-
do o direito de preferência.

7.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) Seja arrolada, penhorada ou incluída em massa falida ou insol-

vente;
b) Seja cedida sem consentimento, fora dos casos permitidos;
c) Por morte do sócio titular;
d) Em caso de divórcio dos sócios.
O preço da quota para o efeito de amortização será o que resultar

do balanço a que se proceda, aprovado em assembleia geral.

8.º

Os lucros depois de deduzidos os 5% para a reserva legal, poderão
ser levados total ou parcialmente a reservas, conforme deliberação
da assembleia geral.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei
não exigir outra forma especial de convocação.

Cláusula transitória

São da responsabilidade da Sociedade as despesas com esta escritura e
correspondente registo e outras inerentes, ficando a gerência desde já au-
torizada a movimentar o capital depositado para o aplicar em equipamen-
tos e aquisição de bens necessários ao desenvolvimento da sua actividade.

Conferi, está conforme.

6 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236884

INSTALREDE � REDES E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3514;
identificação de pessoa colectiva n.º 503386677; data do depósi-
to: 230600.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2000. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 11205865

PROGRESSO RECTIFICADORA AVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 500310858; data do depósi-
to: 230600.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2000. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 11205873

COIMBRACONTABILIDADES � AUDITORIAS,
FISCALIDADE E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3544;
identificação de pessoa colectiva n.º 503400190; data do depósi-
to: 260600.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2000. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 11205881

MACOSER � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2904;
identificação de pessoa colectiva n.º 502806389; data do depósi-
to: 210600.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 11205245

RICAM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3099;
identificação de pessoa colectiva n.º 503014346; data do depósi-
to: 210600.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 11205598

ÁUREA & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4669/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504557360; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001025.

Certifico o teor do averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Cessa-
ção de funções da gerente Áurea Cristina Fernandes dos Santos, por
renúncia, em 1 de Outubro de 1999.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236892

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE MATADUÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4937/
20001110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20001110.

Certifico que por escritura de 16 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 118, do livro de notas para escrituras diversas n.º 115-E, do Car-
tório Notarial de Ílhavo foi constituída a sociedade em epígrafe e que
se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Imobiliária de Matadu-
ços, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua da Ucha, 383, lugar de Mataduços, freguesia
de Esgueira, concelho de Aveiro, podendo o conselho de administra-
ção deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social da Sociedade é a compra, venda e administração
de imóveis.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade pode criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação em qualquer ponto do país
ou do estrangeiro, podendo ainda participar no capital de outras so-
ciedades quer tenham o mesmo objecto quer com objecto diferente,
bem como em sociedades reguladas por leis especiais e com agrupa-
mentos complementares de empresas.

2 � A criação de formas locais de representação, bem como a
participação da Sociedade no capital de outras sociedades ou em agru-
pamentos complementares de empresas depende unicamente de deli-
beração do conselho de administração.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e está representado em 50 000 acções, no valor
nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

As acções representativas do capital social serão nominativas ou
ao portador conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 ac-
ções,  autenticadas com o selo da Sociedade e serão assinados por
dois administradores, podendo ambas ser reproduzidas por chancela.

ARTIGO 8.º

A Sociedade poderá emitir obrigações, mediante deliberação da as-
sembleia geral que estabelecerá as condições da sua admissão, remune-
ração e reembolso, com observância dos preceitos legais aplicáveis.

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo da assembleia geral que delibere qualquer aumen-
to de capital acordar em sentido inverso, no interesse da Sociedade,
os antigos accionistas poderão exercer, no prazo que a assembleia
geral fixar, não inferior a um mês, o direito de preferência na subs-
crição de novas acções, em número proporcional às que já possuam.

2 � Os accionistas gozam do direito de preferência na transmis-
são de acções a qualquer título.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é o órgão de representação universal dos accio-
nistas, sendo constituída por todos os accionistas, qualquer que seja o
número de acções que detenham, sendo as suas deliberações obrigató-
rias para todos os accionistas.

ARTIGO 11.º

As sessões da assembleia geral serão dirigidas por uma mesa com-
posta por um presidente e até dois secretários, eleitos pela própria
assembleia, por períodos de quatro anos, renováveis, sendo elegíveis
estranhos à Sociedade.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente nos três primeiros me-
ses de cada ano, para os fins do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, e extraordinariamente sempre que convocada nos ter-
mos do artigo 14.º dos estatutos.

ARTIGO 13.º

1 � A convocação da assembleia geral compete ao presidente da
mesa, devendo ser por este convocada sempre que a lei o determine
ou a requerimento do conselho de administração, do fiscal único, ou
ainda por um ou mais accionistas que sejam titulares de acções cor-
respondentes a, pelo menos, 5% do capital social.
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2 � O accionista ou accionistas que pretendam usar da faculdade
conferida pela última parte do número anterior, dirigirão requerimento
por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral, indicando com
precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a neces-
sidade da reunião da Assembleia.

3 � Com o requerimento, o interessado deverá depositar na sede
social o número suficiente de acções que justifiquem o seu direito,
excepto se for possuidor de acções nominativas, devidamente aver-
badas, em seu nome, em número suficiente para tal.

ARTIGO 14.º

Sempre que a lei não imponha outra forma de convocação e desde
que todas as acções representativas do capital social sejam nominati-
vas, como tal registadas nos livros da Sociedade, as assembleias ge-
rais, poderão ser convocadas por meio de cartas registadas a expedir
aos accionistas com, pelo menos, 21 dias de antecedência.

ARTIGO 15.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 16.º

Podem estar presentes e votar nas assembleias gerais todos os ac-
cionistas com direito a, pelo menos, um voto, devendo a acções de
que sejam portadores ser depositadas na sede social até oito dias an-
tes da data designada para a assembleia, dispensando-se tal formalida-
de quanto às acções nominativas, como tal registadas.

ARTIGO 17.º

1 � Os accionistas podem comparecer pessoalmente ou fazer-se
representar por um membro do conselho de administração, cônjuge,
ascendente ou descendente e ainda por outro accionista, e ainda por
representante devidamente mandatado.

2 � Os poderes de representação referidos neste artigo são confe-
ridos mediante carta assinada pelo sócio constituinte e dirigida ao
presidente da mesa com, pelo menos oito dias de antecedência em
relação à data de cada assembleia, sendo cada carta válida apenas para
a assembleia geral a que respeite, salvo procuração exarada em ins-
trumento público ou com força obrigatória equivalente.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral constitui-se validamente em primeira con-
vocatória desde que estejam presentes ou representados accionistas
que detenham, no seu conjunto, pelo menos 70% do capital social
realizado, e, em segunda convocatória 50% do capital social .

2 � Em segunda convocatória, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
social por eles detido.

3 � Salvo disposição diversa da lei, as deliberações são tomadas
pela maioria dos votos expressos, não se contando como tal as abs-
tenções.

ARTIGO 19.º

Por cada sessão da assembleia geral será elaborada pelos membros
da mesa uma acta, nos termos da lei, assinada pelos ditos membros
após aprovação da assembleia ou mediante voto de confiança da mesma
conferido caso a caso.

CAPÍTULO IV

SECÇÃO I

Da administração e fiscalização

ARTIGO 20.º

1 � A gestão da Sociedade e a representação em juízo e fora dele
compete a um administrador único, eleito pela assembleia geral por
períodos de quatro anos, livremente reelegível e exonerável.

ARTIGO 21.º

O administrador da Sociedade poderá ser ou não remunerado, con-
forme for deliberado em assembleia geral que fixará igualmente o
respectivo montante, bem como outros benefícios ou vantagens pelo
exercício do cargo.

ARTIGO 22.º

A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura do administrador.

SECÇÃO II

Da fiscalização da Sociedade

ARTIGO 23.º

A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, ambos revisor oficial de contas. O fiscal único e suplente são
eleitos pela assembleia geral por períodos de quatro anos, renováveis.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais, balanços, contas e relatórios

ARTIGO 24.º

O exercício social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 25.º

Com referência ao termo de cada exercício, será elaborado um
balanço, o qual, com as contas e um sucinto relatório sobre o estado
da Sociedade e o andamento dos seus negócios, será submetido ao
exame e aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Entendem-se por benefícios líquidos o remanescente das receitas
brutas, depois de deduzidos os encargos, salários e despesas sociais que
tenham natureza dedutível, incluindo as amortizações legais ou deter-
minadas pelo conselho de administração e as quantias destinadas ao
pagamento das contribuições, impostos e taxas a cargo da Sociedade.

ARTIGO 27.º

Sem prejuízo das disposições legais de carácter imperativo que por
modo diverso disponham, os lucros líquidos, assim determinados se-
rão distribuídos pela forma seguinte:

1 � Reservas de natureza obrigatória.
2 � Constituição de fundos de reservas voluntários, provisões e

outros análogos.
3 � Os lucros líquidos, depois de deduzidos os quantitativos referi-

dos nos números anteriores, terão a aplicação que a assembleia geral
livremente deliberar.

CAPÍTULO VI

Da liquidação e partilha

ARTIGO 28.º

Deliberada a dissolução, a Sociedade cessará a sua actividade con-
forme for determinado e proceder-se-á à sua liquidação nos termos
da lei.

ARTIGO 29.º

Serão liquidatários os administradores em exercício ao tempo da
deliberação da dissolução, podendo, porém, a assembleia geral substi-
tuir para o efeito, total ou parcialmente, os membros do conselho de
administração.

ARTIGO 30.º

Liquidada a Sociedade, o produto será distribuído pelos accionistas,
proporcionalmente às respectivas acções, não podendo porém, pro-
ceder à distribuição do património sem que esteja satisfeito o paga-
mento aos credores sociais, ainda que os respectivos créditos não
estejam vencidos.

Conferi, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236671

MARKTIVIDADES � GESTÃO DE MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4932/
20001106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001106.

Certifico que por escritura de 19 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 92, do livro de notas para escrituras diversas n.º 145-F, do 1.º
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Cartório Notarial de Aveiro foi constituída entre Adalberto Daniel
Figueiredo Dias de Menezes Leitão, solteiro, maior e Marlene Fer-
reira Mendes Tavares Teixeira, solteira, maior, a sociedade por quo-
tas em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MARKTIVIDADES � Gestão de
Marketing e Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Dr. Mário Sacramento, Edifício Colombo, 1, 1.º, freguesia da Glória,
concelho de Aveiro.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, assim como
criar ou encerrar filiais, sucursais ou quaisquer formas locais de repre-
sentação em qualquer parte do território nacional.

2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços na área de
marketing., publicidade, patrocínios. Produção gráfica e audiovisual.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros (cujo contravalor em escudos é de 1 002 410$) e cor-
responde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: uma com
o valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Adalberto Da-
niel Figueiredo Dias de Menezes Leitão, e uma com o valor nominal
de 1000 euros, pertencente à sócia Marlene Ferreira Mendes Tavares
Teixeira.

§ único. Os sócios poderão efectuar suprimentos, fazer emprésti-
mos ou aditamentos  de fundos à sociedade, nos termos e condições
d estabelecer em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Adalberto que desde já
fica nomeado gerente, sendo bastante a sua intervenção e assinatura
para que a sociedade fique validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos.

§ único. Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fian-
ças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. As cessões a terceiros,
onerosas ou não, dependem do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, fica
reservado o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) Seja arrolada, penhorada ou incluída em massa falida ou insol-

vente;
b) Seja cedida sem consentimento, fora dos casos permitidos;
c) Por morte do sócio titular;
d) Em caso de divórcio dos sócios.
O preço da quota para o efeito de amortização será o que resultar

do balanço a que se proceda, aprovado em assembleia geral.

8.º

Os lucros depois de deduzidos os 5% para a reserva legal, poderão
ser levados total ou parcialmente a reservas, conforme deliberação
da assembleia geral.

9.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital social até ao décuplo do então existente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei
não exigir outra forma especial de convocação.

 Cláusula transitória

São da responsabilidade da sociedade as despesas com esta escritura
e correspondente registo e outras inerentes, ficando a gerência desde
já autorizada a movimentar o capital depositado para o aplicar em
equipamentos e aquisição de bens necessários ao desenvolvimento da
sua actividade.

Conferi, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236620

GRAFIMASTER � SERVIÇOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4933/
20001106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20001106.

Certifico que por escritura de 8 de Agosto de 2000, exarada a fl. 86,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 148-F, do 1.º Cartório
Notarial de Aveiro foi constituída entre Frederica Fabiana Bastos da
Silva e Fábio Diogo Bastos da Silva, solteiros, maiores, a sociedade
por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GRAFIMASTER � Serviços
Gráficos, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita, 107, e Rua da Granja,
n.os 2, 2-A, 2-B e 4-A, Costa do Valado, freguesia de Oliveirinha,
concelho de Aveiro, podendo por simples deliberação da gerência
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, sem prévio consentimento dos restantes órgãos sociais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na impressão e actividades dos
serviços relacionados com a impressão e outros serviços gráficos.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, no valor de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração a sociedade, dispensada de caução ou não
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral e remunerada em
valor a fixar por deliberação daquela assembleia, será exercida por
todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

1 � Na cessão de quotas, mesmo entre sócios, à sociedade assiste
direito de preferência; na cessão de quotas a estranhos, a sociedade
em primeiro lugar e os sócios em segundo, gozam de direito de pre-
ferência.

2 � Em qualquer dos casos previstos na número anterior o direito
de preferência exercer-se-á pelo valor resultante do último balanço
aprovado.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Em caso de acordo com o seu titular;
b) Em caso de óbito do seu titular;
c) Quando sobre a quota tenha recaído penhora, arresto, apreensão

ou qualquer outra providência cautelar e ainda quando, por qualquer
motivo, deva proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo administrativo, judicial ou fiscal;

d) Quando a quota for dada em garantia ou caução de alguma obri-
gação sem o prévio e expresso consentimento da assembleia geral;

e) Quando o titular da quota prejudicar dolosamente ou desacredi-
tar, de forma notória, a sociedade.

2 � Nos casos previstos na alíneas anteriores, a quota será amor-
tizada pelo valor do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de um dos sócios, caso não seja deliberada
a amortização da respectiva quota, continuará com o legal represen-
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tante ou com os herdeiros do sócio interdito ou falecido, devendo
estes nomear um que a todos represente enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

ARTIGO 8.º

Em caso de dissolução da sociedade os sócios gerentes serão seus
liquidatários e procederão à partilha e liquidação consoante entre si
ajustarem; na falta de acordo, o património social, com todo o seu
passivo e activo, será adjudicado àquele dos sócios que, em licitação
verbal aberta entre eles, maior preço oferecer e melhores garantias
de pagamento der.

Disposição transitória

A sociedade assumirá todos os custos com a sua constituição regis-
to e despesas inerentes, aquisição de equipamento e instalação da sede
social, bem como todas as obrigações decorrentes de negócios jurídi-
cos anteriormente celebrados em sua representação pelos sócios,
podendo os gerentes da sociedade levantar as quantias depositadas na
Caixa Económica � Montepio Geral, agência de Avenida, Aveiro,
correspondentes às entradas dos sócios para o capital social, mesmo
antes do registo definitivo da sociedade, desde que tais levantamentos
tenham por fim a aquisição de bens ou equipamentos necessários para
a sua instalação ou compreendidos no seu objecto social.

Conferi, está conforme.

13 de Novembro 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11236639

RICARDO MARQUES COSTA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4924/
200001018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20001018.

Certifico que por escritura de 17 de Outubro de 2000, exarada a
fl. 83, do livro de notas para escrituras diversas n.º 109-A, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra foi
constituída por Ricardo Manuel Marques da Costa, casado, a socie-
dade unipessoal por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Marques Costa � Cons-
truções, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Cónego Maio,
84 e 86, lugar e freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil, com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
(equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ele sócio Ricardo Manuel Marques da Costa.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo dele sócio, Ricardo Manuel Marques da Costa, desde já nomeado
gerente, ou de outras pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser
por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades

reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem como com-
prar e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da
sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo que definiti-
vamente matriculada.

Conferi, está conforme.

23 de Outubro 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11236817

ESPINHO

PROENÇA & SÁ � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1207/
970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503816841; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a mudança de sede da
sociedade para a Rua 21 409, 1.º, sala E, Espinho.

Está conforme o original.

15 de Novembro 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 13363816

NORTADASPOT � ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2052/
20001102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20001102.

Certifico que por Adriano Álvaro Carneiro Coutinho casado com
Rosalina Maria Melo Vinheiras Coutinho, em comunhão de adquiri-
dos e Licínio José Pereira da Silva, solteiro, maior, e Alexandre da
Silva Afonso, casado com Dulce Maria Brandão Serra Campos, em
comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação NORTADASPOT � Organi-
zações Desportivas, L.da, e tem a sua sede na Rua 38, 284,3.º, esquer-
do, freguesia de Anta, concelho de Espinho.

§ único A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto organizações desportivas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 2500 euros
pertencente ao sócio Adriano Álvaro Carneiro Coutinho; e duas de
1250 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Licínio José Pe-
reira da Silva e Alexandre da Silva Afonso.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, quando a sociedade assim o deliberar, que não poderão exceder o
quíntuplo do capital social.
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5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, desde já nomeados
gerentes, sendo necessária a assinatura de dois sócios gerentes para
obrigar a sociedade.

§ único. Em ampliação dos poderes normais de gerência os geren-
tes poderão comprar e vender quaisquer bens, dar ou tomar de arren-
damento quaisquer prédio e dar ou tomar de trespasse e locação quais-
quer estabelecimentos.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida desde que feita
entre sócios e descendentes, mas a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios não cedentes do di-
reito de preferência.

7.º

Em caso de falecimento de um dos sócios os seus herdeiros deve-
rão nomear um de entre si que a todos represente enquanto a quota
se mantiver indivisa.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 10400109

MÁRIO JORGE, CLARA & CHUMBINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1211/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503830364; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/20001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
seu capital social de 800 000$ para 1 002 410$ e redenominado para
euros (5000 euros), tendo m consequência, sido alterado, o artigo 3.º,
n.º 1 do respectivo contrato, ficando este com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros formado por três quotas no valor nominal, uma de 2500 euros
e outras duas no valor de 1250 euros, pertencendo à primeira do sócio
Mário Jorge da silva Fonseca a segunda de Maria Clara Oliveira Pinto
Chumbinho e a terceira de José Manuel Fernandes Chumbinho.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 10400117

MEALHADA

AIRES MARTINS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 481/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504410121.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780629

VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 82/
901016; identificação de pessoa colectiva n.º 502429666.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780882

AZEVEDO DOS LEITÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 221/
930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502915200.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780530

MORAIS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 243/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 502988096.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09779884

ESCAVIAS � ESCAVAÇÕES E VIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 454/
980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504237292.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780610

QUINTEIRAS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 311/
941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503276480.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780815

HABIBAIRRADA � CONSTRUÇÕES DA BAIRRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 371/
960614; identificação de pessoa colectiva n.º 503662941.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780904

MODESTO MARQUES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 402/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 974072060.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780793

FELULAR � COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 400/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 974022217.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780807

TESVIC � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 13/
800715; identificação de pessoa colectiva n.º 501061193; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 3/20001107.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, se procedeu à
alteração parcial do contrato social, no respeitante aos artigos 3.º e
7.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 469.947 euros, integralmente realizado e
subscrito em dinheiro e corresponde à soma de três quotas duas dos
valores nominal respectivamente de 9 975.957 euros e
1246.995 euros, do sócio, José António Sampaio de Sousa Branco e
outra de 1246.995 euros, da sócia TESVIC � Construtores, L.da

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral
compete ao sócio José António Sampaio de Sousa Branco, desde já
nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09776435

HABIMESSIAS � ADMINISTRAÇÃO E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 176/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502736674.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780785

LOURENÇO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 492/
990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504411047.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09781390

BERNARDES & FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 428/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504005073.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09781404

MESSIAS (CONSTRUÇÕES), S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 96/
841112; identificação de pessoa colectiva n.º 501477454.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09780777

ESTRUTURCASA, SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 218/
921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502895497.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09779949

SIMÕES & MELO � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 279/
931217; identificação de pessoa colectiva n.º 503102229.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09776460

TRANSPORTES MELO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 153/
890; identificação de pessoa colectiva n.º 502086874; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20001102.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, Crisóstomo
Coelho dos santos, cessou funções de gerente, por morte em 5 de
Abril de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro 2000. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09776478

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANTÓNIO LUÍS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1162/780320; identificação de pessoa colectiva
n.º 500747385; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 7; números e datas das
apresentações: (of.) 9/20000629, 12/2000629 e 10/2000922.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) A gerente Leopoldina Soares de Jesus Castro cessou as suas fun-
ções, em 27 de Abril de 2000, por renúncia;

b) Foi aumentado o capital social na quantia de 500 000$, realiza-
do em dinheiro e subscrito pelos sócios Ernesto Soares da Costa e
João Carlos Soares da Costa, com 250 000$ cada um, para reforço da
quota de 100 000$ (bem comum), resultante da unificação das duas
de 50 000$ que acabam de adquirir;

c) Foram alterados os artigos 3.º, 5.º e 6.º do contrato social, cuja
redacção consta.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7481.97 euros (equivalente a 1 500 000$) e corresponde à soma das
seis quotas seguintes: uma do valor nominal de 2244.59 euros
(450 000$) pertencente ao sócio António Luís de Almeida Costa;
uma do valor de 748.20 euros (150 000$) da sócia Leopoldina Soa-
res de Jesus Castro; uma do valor nominal de 498.79 euros (100 000$), bem
próprio, e outra de 1745.79 euros (350 000$) bem comum, pertencentes ao
sócio Ernesto Soares da Costa; e outra do valor nominal de 498.79 euros
(100 000$) bem próprio, e outra de 1745.79 euros (350 000$) bem
comum, pertencentes ao sócio João Carlos Soares da Costa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios António Luís, Ernesto
e João Carlos ficando desde já nomeados gerentes, podendo a gerência
ser ou não remunerada, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, bastando
apenas uma assinatura para os actos de mero expediente.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161192

TURDISPÃO � INDÚSTRIA DE BISCOITOS, PÃO E DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3172/970212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503830941; data de apresentação: 2000922.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados lí-
quidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme o original.

9 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161214

AUTO-BARCELONA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3088/960927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503255947; data de apresentação: 20000927.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados lí-
quidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme o original.

10 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161257

HIPER MAGAZINE � COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3517/990106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504358111; data de apresentação: 20000926.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados lí-
quidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme o original.

10 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161265

RESENDE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2872/950412; identificação de pessoa colectiva
n.º 503394440; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: (of.) 10 e 11/20000927.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente Artur Cândido Resende de Pinho Costa cessou as suas
funções, em 3 de Agosto de 2000, por renúncia;

b) Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, cuja redacção é do
seguinte teor:

4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios desde já nomea-
dos gerentes, bastando uma assinatura para obrigar a sociedade.

2 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos ao seu objecto social, designadamente, prestando fian-
ças, abonações, avales e sacar ou aceitar letras de favor.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161281

TUBIDRAUZ � COMERCIALIZAÇÃO
E REPARAÇÃO DE TUBOS HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3629/990806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504631543; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 17 e 19/20000929.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente João Manuel Tavares Lourenço cessou as suas fun-
ções, em 30 de Junho de 2000, por renúncia;

b) Foi transformada em sociedade unipessoal por quotas, por deli-
beração de 30 de Junho de 2000, que aprovou o contrato pelo qual a
sociedade passa a reger-se, integrado por sete cláusulas e que a seguir
se reproduz:

1.º

A sociedade adopta a firma TUBIDRAUZ � Comercialização e
Reparação de Tubos Hidráulicos, Unipessoal, L.da com sede na Rua
do Cruzeiro, 233, freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

2.º

O seu objecto consiste na fabricação, reparação e montagem de
todo o tipo de tubos hidráulicos de alta e baixa pressão, comerciali-
zação de bombas distribuidoras, válvulas, vedantes e acessórios hidráu-
licos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (correspondente a 1 002 410$) que constitui uma quota de igual
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valor nominal, pertencente ao único sócio Marco Aurélio Dias
da Silva.

4.º

1 � A gerência a sociedade fica a cargo do sócio Marco Aurélio
Dias da Silva, que é desde já, designado gerente.

2 � Compete à gerência os mais latos poderes de administração
bem como os poderes para adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens
móveis ou imóveis da sociedade.

3 � Nos seus actos e contratos a sociedade obriga-se com a assi-
natura do seu gerente.

5.º

1 � O sócio exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da as-

sembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio ou
seus representantes.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos celebra-
dos pelo único sócio e a sociedade, serão patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se serão
ou não criados fundos além do da reserva legal, se serão ou não dis-
tribuídos lucros e em caso afirmativo qual a percentagem dos lucros
a distribuir.

Está conforme o original.

10 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161230

VAZ & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2770/940616; identificação de pessoa colectiva
n.º 503212946; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20000926.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mú-
tuo acordo dos sócios, Manuel da Silva Soares e Hermínio Ferreira
Vaz soares, nada havendo a liquidar ou partilhar.

Está conforme o original.

10 de Novembro 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14161249

SANTA MARIA DA FEIRA

J. P. S. � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4790/960712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697796; inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 12 e 13/981012.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os arti-
gos 1.º, 3.º, e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma J. P. S. � Comércio de Produtos de
Cortiça, L.da, e tem a sua sede na Rua Central, 449, da freguesia de
Lourosa, deste concelho.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em duas quotas, sendo uma de 950 000$, per-

tencente ao sócio Joaquim Pereira do Espírito Santo e outra de
50 000$ pertencente à sócia Maria Eugénia Viana Valente.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada, ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente Joa-
quim Pereira do Espírito Santo.

2 � Em ampliação da esfera normal de sua competência, a gerên-
cia poderá comprar e vender viaturas automóveis de e para a socie-
dade.

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

Conferida está conforme o original.

17 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 07864841

J. P. S. � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4790/960712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697796; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
980720.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 1997.

Conferida está conforme.

18 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 07830033

R. J. N. � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5282/971124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504025180; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 115 e 117/990428.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Eduardo Gomes Familiar, por re-
núncia.

data: 25 de Março de 1999.
E alteração parcial do contrato, tendo em consequência sido alte-

rados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$, dividido em duas quotas: uma de 7 000 000$, da sócia
Lúcia Raquel Dias Oliveira e uma de 3 000 000$ da sócia Natália de
Paiva Gomes.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia Lúcia Raquel Dias
Oliveira, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, inclusive na compra e venda de veí-
culos automóveis.

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

Conferida está conforme o original.

18 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 07340672

NORPOLI � POLIESTERES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3055/900801; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502419776; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/
980724.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 1997.

Conferida está conforme.

16 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 07831498

SOBROCORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3864/930823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503055166; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
980421.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 1997.

Conferida está conforme.

17 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 05901502

SOBROCORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3864/930823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503055166; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 73/
990429.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 1998.

Conferida está conforme.

17 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 07340362

EMPREENDER O FUTURO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6580/20000926; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14/20000926.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
Marlon Oswaldo Soares Ribeiro e mulher, Ylce Adriana da Silva Go-
mes, casados na comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelos seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Empreender o Futuro � Imobi-
liária, L.da, com sede no Lugar do Outeiro, freguesia de Travanca,
concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imobiliários,
revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e admi-
nistração de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 015 000$, correspondente por arredondamento a 5063 euros, e está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 507 500$, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante igual a cinco vezes o capital social, por uma ou mais

vezes, desde que aprovadas pelos votos correspondentes a todo o
capital social, e os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar de arrendamento ou trespassar quaisquer mó-
veis e imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing; e

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
e) Por interdição ou inabilitação permanente ou norte do respec-

tivo sócio;
2 � Na falta de acordo, o valor da quota a amortizar será o seu

valor nominal, acrescido da correspondente participação nos fundos
de reserva, prestações suplementares e suprimentos se os houver.

3 � A amortização efectuar-se por deliberação dos sócios e
torna-se efectiva mediante comunicação escrita, dirigida ao sócio por
ela afectado.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei pres-
crever outros prazos ou formalidades.

ARTIGO 8.º

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

Conferida está conforme o original.

10 de Outubro 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12945803

CORKIMOVEX � PRODUTOS DE CORTIÇA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6238/2000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504569724;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20000901.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de reforço de capital para 20 000 000$, sendo o aumento de
16 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios José Nuno
Leite de Faria Reis Abreu � 9 500 000$ e Luís Manuel Sá de Olivei-
ra Bóia � 6 500 000$ e alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 2.º, 3.º, 4.º e 5.º que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

A sua sede será à Avenida do Monte de Cima, loja 77, vila e fre-
guesia de Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.
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3.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, transformação
e comercialização de cortiça e seus derivados. Compra e venda e res-
tauração de imóveis.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social é de 20 000 000$, divi-
dido em duas quotas iguais de 10 000 000$ e pertencentes uma a cada
um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade compete aos sócios desde já nomeados
gerentes, sendo necessárias as duas assinaturas para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos, bastando, para actos de mero
expediente a assinatura de qualquer gerente.

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

Conferida está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14794233

SOPRECOR � SOCIEDADE PREPARADORA
DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3328/911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502634472;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/20000727.

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

Reforço do capital para 10 024 100$, sendo o aumento de
5 024 100$, subscrito e realizado pelos sócios, na proporção e em
reforço das suas quotas, da seguinte forma: 12 050$ em dinheiro e
5 012 050$ pela incorporação de reservas livres.

Redenominação do capital social para euros e alteração parcial do
contrato.

Artigos alterados: 3.º e 8.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma quota de
25 000 euros pertencente ao sócio Jean Gaston Dussaubat e duas quotas
de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Thierry
Gaston José Antoine Dussaubat e Vincent Jean Marie Dussaubat.

ARTIGO 8.º

Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a so-
ciedade vinculam-na se praticados:

a) Por um gerente;
b) Por um procurador com poderes especiais.

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

Conferida está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14815079

CALSEGUR � CALÇADO DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4487-A/950905; identificação de pessoa colectiva
n.º 503553921; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 3/2000929.

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

Cessação de funções de gerente de António José da Rocha Fonse-
ca, por renúncia.

Data: 31 de Agosto de 2000.

Conferida está conforme.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14812533

MOMENTOS ESPECIAIS, ARTESANATO E RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6588/20000929; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/20000929.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de constituição entre Aida Pereira de Oliveira Cruz, casada
com Serafim Jorge Moreira Dias, comunhão de adquiridos e Maria
Margarida Martins Ramadinha Caetano casada com Albino Pereira
Caetano, comunhão de adquiridos, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a firma Momentos Especiais, Artesanato e
Retrosaria, L.da e terá a sua sede na Rua do Padre Albano Alferes, 43,
rés-do-chão, lugar de Souto, freguesia de Escapães, concelho de Santa
Maria da Feira.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede social ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho de Santa Maria da Feira
ou para concelhos limítrofes.

CLÁUSULA 2.ª

O objecto da sociedade será o fabrico e comércio de artesanato e
comércio de artigos de retrosaria.

CLÁUSULA 3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes a cada uma das sócias Aida Pereira de Oliveira
Cruz e Maria Margarida Martins Ramadinha Caetano.

CLÁUSULA 4.ª

1 � A gerência da sociedade será exercida pelas duas sócias.
2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer um dos ge-

rentes.
3 � A gerência fica desde já autorizada a subscrever ou adquirir

participações noutras sociedades, mesmo com objecto diferente do
da sociedade, bem como alienar ou onerar essas participações.

CLÁUSULA 5.ª

Os resultados de cada exercício serão destinados de conformidade
com o que for deliberado em assembleia geral.

Conferida está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14795299

KANSAS � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4886/961024; identificação de pessoa colectiva
n.º 503854999; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
20000927.

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

Designação de gerente de César Augusto Silva Pereira, casado, re-
sidente no lugar do Carvalheiro, freguesia de Fornos, Santa Maria da
Feira.

Data: 2 de Janeiro de 2000.

Conferida está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14812720

COGITUS � SOCIEDADE DE ANIMAÇÃO
TURÍSTICA E CIENTÍFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4618/960206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503641936; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
20000928.
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Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000/2002.
Conselho de administração : presidente � António Gil Cabral Ri-

beiro de Figueiredo, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 368,
6.º, direito Porto; vogais: José João Soares Miranda Coelho, casado,
residente na Rua de João Penha, 38, 1.º, direito, Póvoa de Varzim e
Jorge Pedro Moreira Renda dos Reis, casado, residente na Rua de João
de Deus, 29, Viana do Castelo.

Fiscal único efectivo: Rui Manuel Viamonte Gomes, casado (ROC),
residente no Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 127, 7.º, sala
701, Porto.

Suplente: João Fernandes e Associados, SROC, com sede no Edifí-
cio Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa,
representada por João Fernandes, casado (ROC), residente no dito
Edifício Monumental.

Data: 30 de Março de 2000.

Conferida, está conforme o original.

14 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14812711

JOPCOL � COMÉRCIO DE COLAS E DERIVADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5967/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504410555; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
990510.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de alteração parcial do contrato, tendo o artigo 2.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e indústria de colas, tintas,
vernizes e derivados.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14800683

EMÍDIO SOUSA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6578/20000926; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20000926.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída entre
Emídio de Oliveira e Sousa e mulher, Arinda Ferreira da Rocha, casa-
dos na comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Emídio Sousa & Rocha, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de São Cristóvão, 303, freguesia
de Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao dobro do capital social.

4 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a ambos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer bens móveis e

imóveis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis, de e para a sociedade,

podendo celebrar quaisquer contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerência será

deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a mesma remu-
neração consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros
da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12945820

CLF � CENTRO LÚDICO DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6584/20000927; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/20000927.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de constituição entre Álvaro Antero Macedo Rosas casado
com Maria do Rosário Barros Sousa Rosas, comunhão de adquiridos;
Liseta Cristina de Sousa Morais Vieira casada com Carlos Manuel
Fonseca Vieira, comunhão geral; Luís Miguel Leão da Silva Leite e
José Pedro Pinto de Sá Leão, solteiros, maiores, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLF � Centro Lúdico da Feira, L.da

e tem a sua sede na Rua de Serralheiros, 15, freguesia e concelho de
Santa Maria da Feira.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de centro lú-
dico para actividades de ocupação de tempos livres.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
2250 euros, pertencente ao sócio Álvaro Antero Macedo Rosas, ou-
tra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Liseta Cris-
tina de Sousa Morais Vieira e duas iguais de valor nominal de
1125 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Miguel Leão
da Silva Leite e José Pedro Pinto de Sá Leão.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferida está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14800691

VALENTECORK � INDÚSTRIA DE CORTIÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6585/20000927; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 21/20000927.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de constituição, sendo sócio único David Albino Feio da Silva
Valente, solteiro, maior, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VALENTECORK � Indústria de
Cortiça, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Escolas Ferradal, 42, freguesia de
Fidães, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria transformadora de cortiça,
compra e venda e fabrico de rolhas de cortiça e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 050 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio que desde já fica no-
meado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Conferida está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14800705

SÃO JOÃO DA MADEIRA

NICOLAU & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 533/820210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501294716; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/
20001108.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade
tendo em consequência o artigo 6.º ficado com a seguinte redacção:

6.º

A gerência da sociedade compete ao sócio José António Nicolau
da Costa, já nomeado gerente, com a remuneração que for fixada em
assembleia geral, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09793755

NICOLAU & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 533/820210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501294716; (of.) averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 1 e 2/20001108.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta: a cessação de
funções do gerente Luís Napoleão da Costa, em 17 de Agosto de 2000,
por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09543201

MTB � INTERNACIONAL, LIMITED

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1420/960307; inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/20001113.

Certifico o teor da inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/2000113 e apre-
sentação n.º 2/20001113 � Encerramento de representação permanente.

Data do encerramento: 24 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117544
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LIVRARIA SANJOANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 154/751002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500374244; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
20001110.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade,
tendo sido aditado o artigo 9.º e os artigos 4.º, 5.º e 8.º, ficado com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores da escrituração social é de 9975,96 euros, corres-
pondentes a 2 000 000$, dividido em duas quotas iguais de
4987,98 euros correspondente a 1 000 000$ pertença uma de cada
um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente compete a ambos os sócios já nomeados
gerentes coma remuneração que for fixada em assembleia geral. Para
obrigar a sociedade basta a intervenção de qualquer gerente.

8.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja formalidades
especiais, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com 15 dias de antecedência.

9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117595

PADARIA E PASTELARIA TORRÃO DE MEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1832/20001108; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/20001108.

Certifico que entre Abílio Fernando Alves de Oliveira, casado com
Ângela Maria Valente Pinho, na comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Loureiro, concelho de Oliveira de Azeméis, residente na
Rua do Dr. Albino dos Reis, Alumieira, Oliveira de Azeméis, António
José Teixeira de Almeida, casado com Maria de Fátima Brandão de
Paiva, na comunhão geral, natural da freguesia de Rossas, concelho
de Arouca, residente na Travessa do Dr. António Maria Pereira Vi-
lar, 328, 2.º, direito, Oliveira de Azeméis e Miguel Ângelo Alves de
Oliveira, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Oliveira
de Azeméis, residente na Rua do Dr. Albino dos Reis, Alumieira,
Oliveira de Azeméis, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Padaria e Pastelaria Torrão de Mel, L.da

e tem a sua sede na Avenida do Dr. Renato Araújo, 389 C, em São
João da Madeira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de fabrico de padaria e paste-
laria e sua venda ao balcão, snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais do valor no-
minal de 500 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Abílio
Fernando Alves Oliveira, António José Teixeira de Almeida e Miguel
Ângelo Alves de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção dos três gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade à qual fica reservado o direito de preferência em primei-
ro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades ainda
que com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais ou agrupamentos complementares de empresas.

Estão conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09543210

INTER-PINHO � TRANSPORTES PÚBLICOS
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 676/379618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500525544; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20001110.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia de 6 de Outubro de
2000 de que consta a cessação de funções do gerente, Nelson Gomes
de Pinho.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117536

JOLIFIL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1730/980721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504544683; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/
20001119.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a nomeação
da gerente Ângela Maria do Rosário Fernandes, solteira, maior, por
deliberação de 7 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117528

IDEIAMIX � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1831/20001106; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20001106.

Certifico que entre Henrique Garcia Lopes da Costa,  Jorge Garcia
Lopes da Costa, Carlos Garcia Lopes da Costa e Miguel Garcia Lopes
da Costa, solteiros, maiores, naturais da freguesia e concelho de São
João da Madeira, residentes na Rua do Dr. Maciel, 153, 4.º, esquerdo,
São João da Madeira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IDEIAMIX � Serviços de
Publicidade, L.da

2 � Tem a sua sede na Praça de Luís Ribeiro, 23, 3.º piso, escri-
tório 36, freguesia e concelho de São João da Madeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de artes gráficas,
publicidade e prestação de serviços multimédia, nomeadamente ela-
boração de páginas para a internet. Actividades fotográficas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

mários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Estão conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117560

BEJA
OURIQUE

SALSICHARIA ABELHINHA � FABRICO
DE ENCHIDOS TRADICIONAIS, L.DA

Sede: Vivenda Abrantes, lugar e Cerca da Abelhinha,
freguesia de Santa Luzia, concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 349/
20001109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20001109.

Certifico que a sociedade em epígrafe se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salsicharia Abelhinha � Fabrico de
Enchidos Tradicionais, L.da e tem a sua sede social na Vivenda Abran-
tes, lugar da Cerca da Abelhinha, freguesia de Santa Luzia, concelho
de Ourique, e durará por tempo indeterminado a partir da data da sua
constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a fabricação de produtos à base
de carne, nomeadamente enchidos; comercialização por grosso e a
retalho de carne e produtos à base de carne.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro é de 1 002 410$, o equivalente a 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 501 205$, pertencendo uma a cada uma
das sócias, Suzel Cristina da Costa Abrantes e Joana Teresa Costa
Pratas Abrantes.

ARTIGO 4.º

A cada um dos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 1 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo
da sócia Suzel Cristina da Costa Abrantes, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária apenas a assinatura da gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é feita livremente, tendo a
sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar direito de
preferência na transferência a terceiros, devendo o sócio que preten-
der alienar a sua quota informar os restantes sócios e a sociedade por
meio de carta registada com aviso de recepção, indicando a identida-
de do cessionário e todas as condições da cessão.

2 � É de 10 dias contados desde o tempo do prazo daquela comu-
nicação o prazo para a sociedade preferir, devendo a respectiva co-
municação ser feita por carta registada com aviso de recepção.

3 � É de 30 dias, contados desde o termo do prazo referido no pará-
grafo anterior, o prazo para os sócios exercerem o seu direito de preferên-
cia, o que deverão fazer por carta registada com aviso de recepção.

4 � Se mais do que um sócio pretender a quota. será a mesma
dividida entre os interessados proporcionalmente às suas participa-
ções no capital social.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, arrestada, ou por qualquer forma,

sujeita a apreensão judicial;
c) Por falência do respectivo titular judicialmente decretada.
2 � No caso da alínea a), a contrapartida será acordada entre as

partes e, nos restantes casos, a que resultar das disposições legais
aplicáveis.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para fazer face às despesas de cons-
tituição, registo e entrada em funcionamento da sociedade, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Virgí-
nia Ventura Bento Candeias. 10415165

QUINTA DA ARRÁBIDA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Quinta da Arrábida, freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 204/
280592; identificação de pessoa colectiva n.º 502268816; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 15; números e data das
apresentações: 4 e 5/20001103.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registada a cessação de
funções de vogal do conselho de administração de Manuel Frederico
Santos Mendes Barata por renúncia em 28 de Setembro, assim como,
foi registada a nomeação de vogal do conselho de administração, sendo
nomeada Ana Luísa Fernandes Rica Payne, casada, residente em 6,
Solt Drive, Holtspur, Beaconfield, Buckinghamshire, Ingland, HP,
9 1 X B, sendo a data da deliberação, 28 de Setembro de 2000.

Conferi, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Virgí-
nia Ventura Bento Candeias. 10415157

BRAGA
BARCELOS

FERVETUR � AGRO TURISMO, L.DA

Sede: Quinta da Fervença, lugar da Fervença, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3191/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504109057; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/31052000.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado o
pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FERVETUR � Agro
Turismo, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Fervença na freguesia de
Gilmonte concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na exploração de propriedades nos
ramos agrícola, industrial, restauração, turismo no espaço rural e ac-
tividades lúdicas, bem como o exercício da indústria de construção
civil e a compra e venda de bens imóveis.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade
limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

3 � A gerência poderá criar ou encerrar, filiais, sucursais, agências
ou outras formas de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro, sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
4 000 000$, e está dividido em quatro quotas, pertencendo uma de
2 400 000$ ao sócio Eduardo Alberto da Silva Felgueiras Gayo, outra
de 1 200 000$ à sócia Marlene Doroti Oliveira e Silva Felgueiras Gayo,
e duas iguais de 200 000$, aos sócios Carlos Alberto da Silva Felguei-
ras Gayo e Marcos Rodrigo da Silva Felgueiras Gayo.

ARTIGO 4.º

1 � É proibida a divisão de quotas sem consentimento expresso e
prévio da sociedade, mesmo no caso da divisão constituir impedimento
à partilha ou à divisão entre contitulares, embora nestes dois últimos
casos a proibição se mantenha apenas durante cinco anos contados
desde o facto que der origem a comunhão ou contitularidade.

2 � A proibição a que se refere a alínea anterior não se estende
porém, ao direito do sócio Eduardo Alberto da Silva Felgueiras Gayo,
dividir a sua quota em duas, sendo uma de 2 200 000$, e outra de
200 000$, para efeito de a ceder ao seu filho actualmente menor
Eduardo Nuno da Silva Felgueiras Gayo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar, nos termos previstos na lei, qual-
quer quota que for objecto de penhora, e se a quota pertencer a uma
sociedade, no caso de dissolução desta que não seja efectuada em
processo judicial de liquidação de patrimónios.

ARTIGO 6.º

As quotas amortizadas poderão figurar como tais no balanço, po-
dendo, posteriormente, e por deliberação dos sócios, em vez das quo-

tas amortizadas, serem criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou alguns sócios, à sociedade ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida pelos sócios Eduardo Alberto
da Silva Felgueiras Gayo, e Marlene Doroti Oliveira e Silva Felgueiras
Gayo que desde já ficam nomeados gerentes, ou por outros sócios ou
não sócios eleitos em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos, activa e passivamente, é necessário a assinatura de dois
gerentes, sendo obrigatoriamente uma, a do gerente Eduardo Alberto
da Silva Felgueiras Gayo.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der ou permutar bens móveis ou imóveis, bem como assinar contractos
de leasing, aluguer de longa duração, arrendamentos, trespasses e
cessões de exploração, ou quaisquer outros contratos quer a título
onerosos quer gratuito, de, ou para a sociedade.

4 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
dos gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

16 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 10508554

GUIMARÃES

MARIA GORETTI JESUS RIBEIRO DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6209;
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.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 09532439

TÁXIS DO AVE � ACE

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5;
identificação de pessoa colectiva n.º 503137073; data da apresen-
tação: 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.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 12325740

VAZ DE MACEDO � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6128;
identificação de pessoa colectiva n.º 504257099; data da apresen-
tação: 20000629.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 14823470

VERMIS � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar de Vermis, freguesia de Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2297;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 34/20000914.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que houve altera-
ção do pacto social, quanto ao artigo 2.º e adicionando-lhe um § único
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o da confecção de artigos de vestuário.
§ único. A sociedade poderá adquirir quaisquer participações em

quaisquer sociedades com o mesmo objecto ou com objecto social
diferente.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14840626

F. REIS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1745;
data da apresentação: 20000628.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12361186

TEMPO LIVRE FISICAL � CENTRO COMUNITÁRIO
DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, COOPERATIVA

DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA

Sede: Largo Cónego José Maria Gomes, freguesia de Oliveira
do Castelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 41;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20000925.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo da Cooperativa.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Constituição e duração

1 � É constituída a Tempo Livre Fisical � Centro Comunitário
de Desporto e Tempos Livres, Cooperativa de Interesse Público e
Responsabilidade Limitada, abreviadamente designada por TEMPO
LIVRE que se rege pelos presentes estatutos e por demais legislação
aplicável.

2 � A duração da TEMPO LIVRE é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A TEMPO LIVRE tem sede social no Largo do Cónego
José Maria Gomes, podendo esta ser mudada por decisão da as-
sembleia geral, para outro local dentro da área do concelho de
Guimarães.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A TEMPO LIVRE tem por objecto principal:
a) Fomentar a actividade do desporto, utilizando as infra-estruturas

existentes e criando as que se tornem necessárias para o fim que pre-
tende desenvolver;

b) Incentivar a prática do desporto na comunidade em geral;
c) Dotar de conhecimentos técnicos os agentes envolvidos nas

diversas modalidades;

d) Incentivar o espírito de companheirismo e inter ajuda;
e) Possibilitar à comunidade em geral, e aos jovens em particular,

uma alternativa mais saudável e enriquecedora para a ocupação dos
seus tempos livres;

f) Integrar crianças e grupos de jovens marginalizados;
g) Possibilitar aos jovens fora do sistema educativo, ou fora de

qualquer outra estrutura de formação, a igualdade de oportunidades no
acesso à prática do desporto;

h) Promover acções de formação profissional;
i) Promover e participar em festas e festivais, bem como em ini-

ciativas de lazer e tempos livres.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social da Cooperativa, variável, ilimitado, é do
montante mínimo de 8 000 000$.

2 � O capital social é representado por títulos de 1000$ cada um.

ARTIGO 5.º

Subscrição do capital social

1 � O capital social é subscrito da seguinte forma:
a) A Câmara Municipal de Guimarães, como parte pública, subs-

creve 7000 títulos de capital, no montante de 7 000 000$;
b) O restante capital social é subscrito por pessoas singulares ou

colectivas, de acordo com o que estiver determinado na lei e nos
estatutos.

2 � A subscrição mínima das pessoas singulares é de 10 títulos de
capital.

3 � A subscrição mínima de capital de pessoas colectivas é de
20 títulos de capital.

4 � Nenhum membro admitido após a constituição da TEMPO
LIVRE poderá subscrever títulos de capital cujo montante represente
mais de 20% do total do capital social.

ARTIGO 6.º

Realização do capital social

1 � No acto da subscrição, as pessoas singulares realizam em di-
nheiro, pelo menos, três títulos de capital, podendo a parte restante
ser realizada no prazo máximo de um ano, em prestações mensais
consecutivas de igual montante.

2 � No acto da subscrição, as pessoas colectivas realizam em di-
nheiro pelo menos cinco títulos de capital, podendo a parte restante
ser realizada no prazo máximo de um ano, em prestações mensais
consecutivas de igual montante.

3 � O capital social pode ser realizado quer em dinheiro, quer em
bens ou direitos de qualquer natureza.

ARTIGO 7.º

Afectação de meios financeiros ou patrimoniais

Qualquer membro da Cooperativa pode afectar a esta meios finan-
ceiros ou patrimoniais, desde que a assembleia geral o autorize.

ARTIGO 8.º

Transmissão de títulos de capital de pessoas colectivas

1 � Os títulos de capital de pessoas colectivas podem ser aliena-
dos livremente, mediante autorização da direcção, desde que o adqui-
rente reúna as condições de admissão exigidas.

2 � A transmissão opera-se por endosso do título a transmitir,
assinado pelo transmitente e averbamento no livro de registo, assi-
nado por dois membros da direcção e pelo adquirente.

ARTIGO 9.º

Transmissão de títulos de capital de pessoas singulares

1 � Os títulos de capital de pessoas singulares são transmissíveis
por acto inter vivos ou mortis causa, mediante autorização da direc-
ção, sob condição do adquirente reunir as condições exigidas.

2 � A transmissão inter vivos opera-se nos termos referidos no
n.º 2 do artigo anterior.

3 � A transmissão mortis causa concretiza-se pela entrega de
documento comprovativo da qualidade de herdeiro ou legatário, pelo
averbamento no livro de registo assinado por dois membros da direc-
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ção e pelo herdeiro ou legatário e por nota do averbamento lavrada
no respectivo título assinado por dois membros da direcção.

4 � No caso do herdeiro ou legatário não obter autorização da
direcção ou não reunir as condições de admissão exigidas, tem direito
a receber uma importância equivalente ao valor do título, corrigido
em função da quota parte dos excedentes a receber, ou prejuízos a
pagar e das reservas não obrigatórias.

ARTIGO 10.º

Aumento do capital social

A TEMPO LIVRE pode aumentar o seu capital social mediante
subscrição de novos títulos de capital.

CAPÍTULO III
Dos membros

ARTIGO 11.º

Membros

1 � Os membros da TEMPO LIVRE são efectivos e honorários.
2 � São membros efectivos, além dos fundadores quaisquer pes-

soas colectivas de direito público ou de fins não lucrativos, coopera-
tivas e pessoas singulares que, como tal, forem admitidas.

3 � São membros honorários todas as entidades públicas ou priva-
das, pessoas colectivas ou singulares q quem a assembleia geral confe-
rir tal qualidade.

ARTIGO 12.º

Admissão de membros efectivos

1 � A admissão como membro da Cooperativa efectua-se mediante
a apresentação à direcção da respectiva propostas, onde conste:

a) A identificação do respectivo membro;
b) A natureza jurídica, no caso de se tratar de pessoa colectiva;
c) A indicação dos títulos de capital a subscrever;
d) Os bens patrimoniais que porventura deseje afectar e o título

dessa afectação.
2 � No caso de pessoa colectiva a proposta referida no número

anterior deve ser acompanhada de autorização à adesão emitida pela
entidade ou órgão competente.

3 � Não será admitida como membro qualquer pessoa singular ou
colectiva cujo objecto seja concorrencial com o da Cooperativa.

ARTIGO 13.º

Direitos dos membros efectivos

1 � Sem prejuízo dos consagrados na lei, são direitos dos mem-
bros efectivos:

a) Participar nas assembleias gerais;
b) Recorrer das deliberações da direcção para a assembleia geral;
c) Requerer aos órgãos competentes informações sobre a vida da

Cooperativa;
d) Examinar a escrita e as contas da Cooperativa, nos períodos e

condições fixadas pela direcção;
e) Beneficiar das regalias sociais estabelecidas pela direcção e rati-

ficadas em assembleia geral;
f) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais, salvo o disposto no

n.º 2 deste artigo;
g) Requerer a convocatória da assembleia geral nos termos defini-

dos nos presentes estatutos ou no Código Cooperativo;
h) Solicitar a sua demissão ou exoneração nos termos legais.
2 � A Câmara Municipal de Guimarães tem direito a designar os

seus representantes na direcção e no conselho fiscal nos termos dos
presentes estatutos.

ARTIGO 14.º

Direitos dos membros honorários

1 � Os membros honorários não participam no capital social, mas
têm direito a participar na assembleia geral, sem direito a voto, e são
isentos da responsabilidade que o Código Cooperativo atribui aos
membros efectivos.

2 � Os membros honorários não podem ser eleitos para qualquer
órgão social da Cooperativa.

ARTIGO 15.º

Deveres dos membros efectivos

1 � São deveres dos membros efectivos, entre outros:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;

c) Participar nas actividades da Cooperativa e prestar os serviços
que lhes competirem;

d) Efectuar os pagamentos previstos nos presentes estatutos ou no
Regulamento Interno.

ARTIGO 16.º

Demissão dos membros efectivos

1 � Os membros efectivos que não sejam parte pública, podem
solicitar a sua demissão no fim do exercício social, com pré-aviso de
90 dias, sem prejuízo das suas responsabilidades pelo cumprimento das
obrigações assumidas como membros.

2 � Aos membros que se demitirem será restituído, no prazo
máximo de cinco anos, uma importância de montante igual ao valor
nominal dos títulos de capital, corrigido em função da quota parte
dos excedentes e dos prejuízos.

3 � Aos membros que se demitirem serão ainda restituídos, se o
título de afectação o consentir, os bens patrimoniais que afectaram à
Cooperativa e que existiam à data da demissão.

4 � O prazo referido no n.º 2 poderá ser prorrogado até ao do-
bro, caso o montante a restituir seja superior a 10% do capital
social.

ARTIGO 17.º

Exoneração da parte pública

1 � A parte pública só poderá exonerar-se nas condições mencio-
nadas na decisão administrativa que tenha sido tomada para a cons-
tituição da Cooperativa.

2 � É nula a deliberação da assembleia geral que decida a exclusão
da parte pública em desconformidade com a decisão administrativa a
que se refere o número anterior.

3 � A exoneração da parte pública não implica a dissolução da Coo-
perativa, podendo esta transformar-se em Cooperativa de Serviços.

ARTIGO 18.º

Sanções

Aos membros da Cooperativa podem ser aplicadas as sanções pre-
vistas no Código Cooperativo, nos termos ali definidos.

ARTIGO 19.º

Atraso no pagamento de contribuições obrigatórias

1 � Os membros que se atrasarem no pagamento de contribuições
obrigatórias, por mais de três meses, serão avisados para regulariza-
rem a situação no prazo de 30 dias.

2 � Se o não fizerem, a assembleia geral pode deliberar a sua ex-
clusão sem necessidade de qualquer processo.

ARTIGO 20.º

Outras causas de exclusão

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, são causas de exclu-
são, a aplicar nos termos legais:

a) As consignadas no Código Cooperativo;
b) A prática de actos que contrariem gravemente os interesses da

Cooperativa.

ARTIGO 21.º

Restituição dos membros excluídos

Aos membros excluídos aplica-se o disposto no artigo 16.º dos
presentes estatutos, no que respeita à restituição dos títulos de capi-
tal e dos bens patrimoniais.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 22.º

Órgãos sociais

São órgãos da Cooperativa:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
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ARTIGO 23.º

Comissões especiais

Quer a assembleia geral, quer o conselho de administração, podem
deliberar a constituição de Comissões Especiais nas condições estipu-
ladas no Código Cooperativo.

ARTIGO 24.º

Participações nos órgãos sociais

Os membros da Cooperativa participam nos órgãos sociais na pro-
porção do respectivo capital social.

ARTIGO 25.º

Número de votos

O número de votos de membros dos órgãos sociais é proporcional
ao capital social que cada um detém.

ARTIGO 26.º

Duração dos mandatos

O mandato dos titulares da mesa da assembleia geral, da direcção e
do conselho fiscal, é de três anos, sem prejuízo da possibilidade da sua
revogação pela assembleia geral ou da livre substituição da parte pú-
blica dos seus representantes, aplicando-se, neste último caso, o que
estiver regulado para os gestores públicos.

ARTIGO 27.º

Reeleição dos titulares dos órgãos sociais

Os titulares eleitos da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal podem ser reeleitos sucessivamente.

ARTIGO 28.º

Funcionamento dos órgãos

Nenhum órgão social da Cooperativa pode deliberar sem que este-
jam presentes cooperadores que representem mais de metade do ca-
pital social, no mínimo de dois membros.

ARTIGO 29.º

Votações

1 � As votações para a eleição da mesa da assembleia geral, da
direcção e do conselho fiscal e as respeitantes a assuntos de incidên-
cia pessoal dos membros são realizadas por escrutínio secreto.

2 � Nenhum membro poderá votar em matéria de conflito de
interesse seu com a Cooperativa.

ARTIGO 30.º

Remuneração dos titulares dos órgãos sociais

O exercício dos cargos sociais pode ser remunerado, de acordo com
deliberação da assembleia geral.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 31.º

Definição e composição

1 � A assembleia geral é o órgão social supremo da Cooperativa
e as suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são
obrigatórios para os restantes órgãos sociais e para todos os mem-
bros da Cooperativa.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 32.º

Mesa

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 33.º

Competência

Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre a abertura de delegações ou outras formas de

representação;

b) Eleger e destituir os titulares eleitos dos órgãos sociais e das
comissões especiais, criadas por sua iniciativa;

c) Apreciar e votar até 31 de Março o balanço, o relatório e as
contas da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;

d) Apreciar até 31 de Dezembro o orçamento e plano de activida-
des para o ano seguinte;

e) Aprovar a forma de distribuição de excedentes;
f) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos internos;
g) Aprovar a dissolução da Cooperativa e a sua transformação em

Cooperativa de base estatutariamente prevista, no caso de exonera-
ção da parte pública;

h) Decidir a exclusão de membros;
i) Apreciar os recursos das decisões da direcção relativamente a

sanções aplicadas, sem prejuízo do recurso aos tribunais;
j) Autorizar e fixar a remuneração dos titulares da direcção, do

conselho fiscal e da mesa da assembleia geral;
k) Decidir do exercício do direito de acção civil ou penal contra os

titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa da assembleia ge-
ral, nos termos do Código Cooperativo;

l) Aprovar ou rejeitar a readmissão de titulares da mesa da assem-
bleia geral, da direcção e do conselho fiscal que tenham sido suspen-
sos do seu mandato por terem ficado sujeitos ao regime de liberdade
condicional, ao cumprimento de medidas de segurança ou de penas de
prisão preventiva.

ARTIGO 34.º

Assembleia geral extraordinária

1 � A assembleia extraordinária reunirá quando convocada pelo
presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção ou do
conselho fiscal, ou requerimento de membros que representem, pelo
menos, 5% do capital social, no mínimo de dois membros.

ARTIGO 35.º

Quórum

A assembleia geral só reúne se estiverem presentes cooperadores
que representem mais de metade do capital social, no mínimo de dois
membros.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 36.º

Composição

1 � A direcção é composta por três membros, sendo um presiden-
te e dois vogais.

2 � O presidente representa a Câmara Municipal de Guimarães, e
é designado nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de Janeiro.

3 � Os restantes membros são eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 37.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa, competindo-lhe desenvolver as atribuições consignadas no
Código Cooperativo.

ARTIGO 38.º

Obrigação da Cooperativa

1 � A Cooperativa obriga-se pela assinatura conjunta de dois titu-
lares do conselho de administração, sendo obrigatória a do presidente.

2 � Nos actos de mero expediente e de obrigações cujo valor não
exceda o dobro do salário mínimo nacional dos trabalhadores em geral
basta a assinatura de qualquer um dos titulares do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 39.º

Gerentes e mandatários

A direcção pode nomear um director-delegado, gerentes e manda-
tários e conferir mandatos para certos e determinados actos compreen-
didos na esfera das suas atribuições.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 40.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por três membros, sendo um
presidente e dois vogais.
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2 � O presidente representa a Câmara Municipal de Guimarães, e
é designado nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de Janeiro.

3 � Os dois vogais são eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 41.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coopera-
tiva, competindo-lhe, para além das atribuições mencionadas no
Código Cooperativo, convocar a assembleia geral quando o presiden-
te da mesa não o faça, devendo fazê-lo.

CAPÍTULO V
Das reservas

ARTIGO 42.º

Reservas obrigatórias

Haverá uma reserva legal e uma reserva para a educação e forma-
ção cooperativa, a constituir nos termos do Código Cooperativo.

ARTIGO 43.º

Reserva legal

A reserva legal destina-se a cobrir eventuais perdas de exercício,
sendo integrada, pelo menos, 5% dos excedentes líquidos anuais.

ARTIGO 44.º

Reserva para a educação e formação cooperativa

1 � A reserva para a educação e formação cooperativa destina-se
a cobrir as despesas com a educação cooperativa e formação técnico
profissional dos titulares dos órgãos sociais, dos trabalhadores da
Cooperativa e do público em geral, à luz do Cooperativismo e das
necessidades da Cooperativa.

2 � A reserva para a educação e formação cooperativa é integra-
da por, pelo menos, 5% dos excedentes líquidos anuais.

ARTIGO 45.º

Outras reservas

A assembleia geral pode deliberar a constituição de outras reservas,
determinando o seu modo de formação, aplicação e liquidação.

ARTIGO 46.º

Distribuição dos excedentes

A distribuição dos excedentes que restarem depois das reversões para
as diversas reservas, será determinada em assembleia geral, sob pro-
posta da direcção.

CAPÍTULO VI
Da transformação e liquidação da Cooperativa

ARTIGO 47.º

Transformação por exoneração da parte pública

No caso de exoneração da parte pública, a Cooperativa pode
transformar-se em Cooperativa de Serviços, por deliberação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 48.º

Dissolução

1 � Além dos casos previstos na lei, a Cooperativa dissolve-se:
a) Por deliberação da assembleia geral;
b) Pela fusão, por integração ou incorporação, com outra Coope-

rativa de Interesse Público;
c) Pela cisão integral da qual resulte a transformação desta Coope-

rativa noutras Cooperativas de Interesse Público;
d) Por decisão judicial que declare a Cooperativa impossibilitada de

cumprir as suas obrigações.
2 � A fusão e a cisão só são validamente efectivadas com os votos

favoráveis da Câmara Municipal de Guimarães e de outros membros que,
em conjunto, representem pelo menos dois terços do capital social.

ARTIGO 49.º

Liquidação do património

Salvo nos casos de fusão e cisão integral, a dissolução da Coopera-
tiva implica a liquidação judicial do seu património e a constituição
de uma comissão liquidatária.

ARTIGO 50.º

Liquidação judicial simples

1 � No caso de dissolução por deliberação da assembleia geral, a
Câmara Municipal de Guimarães requererá judicialmente a liquidação
do património, devendo ser nomeada uma comissão liquidatária e fi-
xado o prazo para proceder à liquidação.

2 � A liquidação do património da Cooperativa nos casos de dis-
solução previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 48.º dos pre-
sentes estatutos, aplica-se com as necessárias adaptações, o disposto
nos artigos 1122.º a 1125.º inclusive, 1126.º, n.º 1, 1127.º e 1128.º
do Código do Processo Civil.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 51.º

Alteração dos estatutos

1 � Os presentes estatutos só podem ser alterados nos termos da
lei, em assembleia geral extraordinária convocada para o efeito.

2 � A convocatória da assembleia geral extraordinária será acom-
panhada do texto das alterações propostas.

Estão conforme os originais.

26 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14840782

CONFECÇÕES PIÔTO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1592;
identificação de pessoa colectiva n.º 500950130; data da apresen-
tação: 20000628.

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

28 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12329240

MORRIS & ALVES, L.DA

Sede: Urbanização do Pedral, 48, freguesia de São Tiago
de Candoso, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5737;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213520; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 9, 10 e 11/20000804.

Certifico que em referência a sociedade em epígrafe, conforme
consta da escritura, houve um aumento do capital para 300 000$,
alterando os artigos 3.º e 7.º, ficando com a seguinte redacção:

Mais certifico que conforme consta da mesma escritura, Keith
Villiam Morris, renunciou à gerência. Certifico ainda que Miguel Fi-
lipe de Freitas Alves autorizou o apelido Alves a figurar na firma
social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, nos diversos
valores constantes da escrita social, é de 5 000 000$, dividido em
duas quotas, uma do valor nominal de 4 900 000$ pertencente ao
sócio António Alberto de Freitas Alves e uma do valor nominal de
100 000$ pertencente à sócia Maria José Macedo da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade compete apenas aos sócios
António Alberto de Freitas Alves, desde já nomeado gerente.

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

3 � Estão incluídos nos poderes da gerência, a compra, venda e
permuta de veículos automóveis.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14823535
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ZETA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Santa Maria, 48, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503199486; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 33/20000727.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi deposita-
da a acta, onde consta a designação dos órgãos sociais para o quadrié-
nio 1999/2003:

Administrador único: Agostinho Jorge de Araújo Areias; fiscal
único: Agostinho Jorge de Araújo Areias; fiscal único: Armindo Cos-
ta, Serra Cruz, Martins & Fernandes, SROC; fiscal único su-
plente: António Manuel Alves Sousa Martins, ROC.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14843358

ANA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO LUÍS & IRMÃ, L.DA

Sede: Mercado Municipal de Guimarães, loja 31,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3244;
identificação de pessoa colectiva n.º 502209895; número e data da
apresentação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice Castro Lopes.
12357260

MACEDO, OLIVEIRA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6964;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20000926.

Constituição de sociedade

No dia 12 de Setembro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário,
compareceram os outorgantes:

1.º Vítor António Dias de Freitas, contribuinte fiscal n.º 191464945,
natural da freguesia de Roriz, do concelho de Santo Tirso, onde resi-
de no lugar de Virães, casado sob o regime da comunhão de adquiridos
com Teresa Maria da Cunha Moreira.

2.ª Maria Teresa da Silva Macedo, contribuinte fiscal
n.º 212006568, solteira, maior, natural de França, residente no lugar
das Maranhas, freguesia de Atães deste concelho de Guimarães.

3.º Francisco Filipe Bastos de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 200174991, solteiro, maior, residente na Urbanização do Monte
do Chão Montinho, São Roque, da freguesia da Costa, natural da fre-
guesia de Guimarães, (São Paio), ambas deste concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade n.os 8205228 de 22 de Abril de 1998, 11632064 de
3 de Outubro de 1997 e 10319057 de 10 de Outubro de 1996, todos
emitidos pelos Serviços de Identificação de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Macedo, Oliveira & Freitas, L.da,
vai ter a sua sede na Praça dos Heróis da Fundação, 384, da freguesia
de São Paio, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5100 euros e acha-se
dividido em três quotas iguais do valor nominal de 1700 euros cada

uma pertencendo uma a cada um dos sócios Vítor António Dias Frei-
tas, Maria Teresa da Silva Macedo e Francisco Filipe Bastos de Oli-
veira.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o montante das
suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Vítor
António Dias Freitas, Maria Teresa da Silva Macedo e Francisco Fi-
lipe Bastos de Oliveira.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida; porém
a favor de estranhos necessitam sempre do consentimento da socie-
dade que goza do direito de preferência na alienação.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica autorizada a
levantar o capital social depositado na competente instituição ban-
cária, para fazer face às despesas de escritura, publicação e registo,
bem como à aquisição do equipamento necessário à sua instalação e
para iniciar a actividade social.

Estão conforme os originais.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14840820

GASPAR COSTA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua da Cruz d�Argola, 159, cave 2,
freguesia de Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6518;
identificação de pessoa colectiva n.º 504654675; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361593

RAÚL & JOSÉ, L.DA

Sede: Rua de São Torcato, à Madre Deus,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4496;
identificação de pessoa colectiva n.º 503175226; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361712

SILVA FREITAS & FREITAS, L.DA

Sede: lugar da Chamusca, freguesia de Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2533;
identificação de pessoa colectiva n.º 501703829; data da apresenta-
ção: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361127
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LUIPEX � INDÚSTRIA DE MALHAS & CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Central, ao lugar da Devesa,
freguesia de Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503191116; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361658

AVELINO MARQUES DA SILVA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, Bairro Leão XIII,
freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3775;
identificação de pessoa colectiva n.º 502618540; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361640

GASPAR & FLORÊNCIO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 14, Bairro Leão XIII,
freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3994;
identificação de pessoa colectiva n.º 502817895; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361631

ÓPTICAS VALE DO AVE, L.DA

Sede: lugar de Romãos, freguesia de Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4532;
identificação de pessoa colectiva n.º 503247650; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
07353669

IBELUS, FABRICO E COMÉRCIO
DE MICROPROCESSADORES, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 31, 2.º, direito,
freguesia de São Paio Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6571;
identificação de pessoa colectiva n.º 504416294; data da apresen-
tação: 20000627.

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

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12361801

BRAGANÇA
BRAGANÇA

ISAESTOFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 810/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503201200; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/001109.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alterado
nos termos seguintes:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mobiliá-
rio e outros artigos para o lar, e fabricação de estofos.

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

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 14628953

VIMIOSO

CONOPUL � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Averbamento n.º 1 à
Matrícula n.º 29/050491; número e data da apresentação:1/001110.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 1/001110. � Mudou a sede
para o concelho de Bragança.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Ale-
gria da Igreja Firmino Lopes. 01335669

VINHAIS

TÁXIS CIPRIANO SÁ & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001109.

Certifico que entre Cipriano Augusto de Sá, casado com Maria Alice
Alves Pires no regime de comunhão de adquiridos; e Sandra Pires de
Sá, solteira, maior, constituíram entre si, uma sociedade comercial
por quotas que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Cipriano Sá & Pires, L.da e tem
a sua sede na freguesia de Rebordelo, concelho de Vinhais.

2.º

O seu objecto consiste em transportes de passageiros em veículos
ligeiros (táxis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, representado por duas quotas iguais de 501 205$ cada
uma, pertencentes uma ao sócio Cipriano Augusto de Sá e a outra à
sócia Sandra Pires de Sá.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Cipriano Augusto de
Sá, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura, para
obrigar a sociedade, activa e passivamente em todos os seus actos e
contratos.

5.º

Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderá o gerente:
a) Comprar e vender quaisquer veículos automóveis.
b) Celebrar quaisquer contratos de arrendamento.
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.
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6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suplementares até
ao dobro do seu capital social.

7.º

Disposição transitória

A gerência, fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
importância depositada, em nome da sociedade, na Caixa Geral de
Depósitos, S. A., Agência de Valpaços, para comprar equipamentos e
fazer face a outras despesas inerentes ao seu início de actividade.

Está conforme o original.

 9 de Novembro de 2000. � A Conservadora, Idalina Maria Vieira
da Silva Sousa Pereira. 11675950

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ANTÓNIO MARQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1308/910915; identificação de pessoa colectiva n.º 503060720;
data do depósito: 20000627, Pc. 19.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493719

TRANSLOURIÇAL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1289/930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503008958;
data do depósito: 20000627, Pc. 17.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493735

ADEGA LATINA � PETISCOS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1529/960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503616133;
data do depósito: 20000627, Pc. 16.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493743

CASA PINTO CARDOSO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1626/970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503919462;
data do depósito: 20000627, Pc. 15.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493620

BRANCASTELO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 198/590901; identificação de pessoa colectiva n.º 500029547;
data do depósito: 20000627, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493484

MARTINS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 816/871016; identificação de pessoa colectiva n.º 501887008;
data do depósito: 20000627, Pc. 12.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493590

SOPANCO � SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO
E MOAGEM DE CASTELO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 265/840514; identificação de pessoa colectiva n.º 500729336;
data do depósito: 20000627, Pc. 10.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493573

ALBIBAR � GESTÃO DE ESPAÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1182/920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502757094;
data do depósito: 20000627, Pc. 9.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493565
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O PIMPÃO � CENTRO DE EDUCAÇÃO
PARA A INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1307/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503055301;
data do depósito: 20000627, Pc. 8.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493557

STRUALBI � ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 579/811119; identificação de pessoa colectiva n.º 501196986;
data do depósito: 20000627, Pc. 7.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493549

J. B. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1362/940711; identificação de pessoa colectiva n.º 502231584;
data do depósito: 20000627, Pc. 6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493530

INVESTEL � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1052/901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502449390;
data do depósito: 20000627, Pc. 5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493522

METALÚRGICA ISIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 385/740311; identificação de pessoa colectiva n.º 500385262;
data do depósito: 20000627, Pc. 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493514

STAND PRATAMIL � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1367/940721; identificação de pessoa colectiva n.º 503353191;
data do depósito: 20000627, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493492

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
NOSSA SENHORA DO ALMOTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 980/900308; identificação de pessoa colectiva n.º 502305010;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/20001024.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerentes, para o ano de 2000,
por deliberação de 21 de Fevereiro de 2000.

Gerentes designados: os sócios João António de Portugal Triguei-
ros de Aragão, casado e Jerónimo de Portugal Trigueiros de Aragão,
casado.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493069

BEIRAENGATE � FABRICAÇÃO
DE REBOQUES E GRELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1828/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504483803;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/20001024.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto.

Alteração: n.º 2 do artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

 2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos pela assinatura de qualquer dos dois gerentes.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade, o
texto completo do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493018

OBCESSÃO � MODA ÍNTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1980/20001030; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20001030.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que entre Neyme Regina Rodrigues Pereira,
solteira e João Luís Martins Vicente, casado na comunhão de adqui-
ridos com Arminda Maria Barreto Vaz Vicente, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OBCESSÃO � Moda Íntima, L.da, tem
a sua sede na Quinta da Carapalha, loja 1, 6000 Castelo Branco na
freguesia e concelho de Castelo Branco.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, importação e exportação,
venda de artigos de moda íntima, nomeadamente lingerie e conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros (equivalen-
te a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas de valor no-
minal, uma de 3750 euros (equivalente a 751 808$), pertencente à
sócia Neyme Regina Rodrigues Pereira e outra no valor nominal de
1250 euros (equivalente a 250 602$) pertencente ao sócio João Luís
Martins Vicente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral será exercida pela sócia Neyme
Regina Rodrigues Pereira que desde já fica nomeada gerente, bastando
a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2 � É expressamente vedado à gerente obrigar a sociedade em
letras de favor, abonações, fianças ou quaisquer obrigações que não
respeitem directamente à sociedade ficando a assistir a esta última, o
direito de amortizar, pelo seu valor nominal, a quota da sócia gerente
que tal transgrida a qual, além disso, será destituída do seu cargo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, seus
cônjuges ascendentes ou descendentes, mas a estranhos fica depen-
dente do consentimento da sociedade ficando esta com direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Por morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade subsis-
tirá com os demais sócios e os herdeiros do falecido ou representan-
tes do interdito, devendo aqueles ser representados, enquanto a quota
se mantiver indivisa, por um de entre eles designado.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas aos sócios na proporção das respectivas quo-
tas, prestações suplementares de capital até 10 vezes o valor das quotas
de cada um, mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições de
prestação, remuneração e reembolso que forem fixados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar qualquer levantamento da conta aberta em nome da
sociedade, para fazer face a despesas de início imediato da actividade.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493093

GARAGEM SÃO CRISTÓVÃO DE CASTELO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 392/740621; identificação de pessoa colectiva n.º 500124809;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/20001031.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerente, para o ano de 2000,
por deliberação de 30 de Janeiro de 2000.

Gerente designado: André dos Ramos Martins, divorciado.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493115

IVP � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1981/20001102; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20001102.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que José Carlos Vaz Pinto, casado na comu-
nhão de adquiridos com Helena Maria Régio Catana, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IVP � Sociedade de Investimen-
tos Imobiliários, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de João Car-
los Abrunhosa, 43, 1.º, na freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

2.º

A Sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e pro-
priedades.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde a uma única quota, pertencente a José Carlos Vaz Pinto.

4.º

 1 � A administração e representação da Sociedade, será exercida
por um gerente, sócio ou não sócio e, com ou sem remuneração,
conforme for decidido pelo sócio único.

 2 � A Sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos pela assinatura do gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, José Carlos Vaz
Pinto.

5.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome
da sociedade, para fazer face a despesas com o início imediato da sua
actividade.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493107

CICLOMOTORES TRÊS GLOBOS � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1261/930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502944609;
data do depósito: 20000627, Pc. 23.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493689
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LOPES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1400/941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503324191;
data do depósito: 20000627, Pc. 14.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493611

PADARIA MONTALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 817/871016; identificação de pessoa colectiva n.º 501886850;
data do depósito: 20000627, Pc. 13.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10493603

COVILHÃ

ARTUR GAIOLA TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2483/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504558870; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/20001113.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo dele sócio Artur Miguel das Neves
Gaiola que se mantém nomeado gerente ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele designadas.

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

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 10024239

BOLTHERM 4 � ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2564/
20001025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20001025.

Certifico que por BOLTHERM � Isolamentos Térmicos,
Unipessoal, L.da, ROPRE UM � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A. e Manuel João Fernandes Abreu casado com Ana Maria
Galvão de Matos Correia em comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma BOLTHERM 4 � Isolamentos
Térmicos, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial, lote 15, fre-
guesia de Canhoso, concelho da Covilhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos térmi-
cos e isolamentos para os sectores de embalagens e construção civil.

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 250 euros,
pertencente à sócia BOLTHERM � Isolamentos Térmicos,
Unipessoal, L.da; uma de 3100 euros, pertencente á sócia ROPE UM �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.; e uma de 1650 euros,
pertencente ao sócio Manuel João Fernandes Abreu.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem for designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Manuel João Fer-
nandes Abreu e Rogério Manuel Simões Presa, ora outorgante, este
por indicação de ambas as sócias ROPRE UM � Sociedade Gestor de
Participações, S. A., e BOLTHERM � Isolamentos Térmicos,
Unipessoal, L.da.

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

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade por
avais, fianças, abonações ou quaisquer outros actos ou contratos es-
tranhos aos negócios sociais. Os actos praticados em contrário a esta
proibição não obrigam a sociedade e quem os praticar responde pelos
prejuízos a que der causa.

5.º

1 � É permitida a divisão e cessão de quotas entre sócios.
2 � No caso de cessão a estranhos, fica a mesma dependente de

autorização da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o
qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

3 � Para o exercício da preferência o cedente comunicará à so-
ciedade e aos sócios, através de carta registada com aviso de recep-
ção, os termos essenciais do contrato, tendo esta e aqueles, a partir
da recepção da comunicação, o prazo sucessivo de 20 dias, para de-
clarar, pelo mesmo meio que pretendem exercer o direito de prefe-
rência.

6.º

A sociedade poderá querendo, e tendo para tanto fundos disponí-
veis amortizar qualquer quota, quando for arrestada, penhorada, arro-
lada, dada em penhor ou por qualquer forma sujeita a apreensão ou
venda judicial e o sócio a não liberar no prazo de 90 dias ou em tem-
po útil caso o prazo seja inferior.

7.º

No acto em que a sociedade decida a amortização da quota, decidi-
rá também se a quota amortizada fica ou não a figurar no balanço
como quota amortizada, bem como decidirá se permite ou não que,
posteriormente e por deliberação maioritária dos sócios, sejam cria-
das, em vez da quota amortizada, uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

8.º

A contrapartida da amortização nos casos previsto no anterior
artigo 6.º será o valor da quota determinado pelo último balanço
aprovado.

9.º

Nos casos em que a lei não exija outras formalidades, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, expedi-
das com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10055177
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PROENÇA-A-NOVA

DIRECT SYSTEM � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 127/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504355171;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20001011.

Certifico que, foi dissolvida a firma com a denominação em epí-
grafe. As contas foram aprovadas por acordo dos sócios em 10 de
Julho de 2000.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775076

DITRIPROENÇA SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 130/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504597930;
inscrição n.º 1006; data da apresentação: 27102000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
te ao ano de 1999.

24 de Outubro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775050

COOPGAIOS � COOPERATIVA AGRÍCOLA, FLORESTAL,
OLIVICULTURA E VITICULTURA DE SOBRAINHO

DOS GAIOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 8/990810; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20000912.

Certifico que em referência à Cooperativa supra-mencionada foi
efectuada a inscrição n.º 2 cujo teor é o seguinte:

Apresentação n.º 3/20000912 � Facto: Nomeação dos corpos ge-
rentes para o triénio 1998 a 2000.

Direcção: presidente � António Ribeiro; vice-presidente: Acácio
Ribeiro Soeiro; secretário: Manuel Sequeira Ribeiro, todos casados;
tesoureiro: João Ribeiro Gonçalves, viúvo; suplente: João Gonçalves
Ribeiro e Eusébio Antunes Ribeiro, ambos casados.

Conselho fiscal para o triénio: presidente � João Dias Mateus;
secretário: Eduardo Antunes André; suplentes: Manuel Gonçalves Luís
e Alberto Afonso Ribeiro, todos casados.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � O Conservador, José Henrique Alves
da Silva. 11775068

PROENÇAUTO � REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 92/270297; identificação de pessoa colectiva n.º 503823970;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20001026.

Certifico que é do seguinte teor a inscrição n.º 6, da sociedade em
epígrafe, referente à apresentação n.º 4/2000102 � Aumento de
capital com a quantia de 120,21 euros subscritos em numerário em
partes iguais por ambos os sócios; e a alteração dos artigos 2.º e 3.º
que passam a dizer:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de
veículos automóveis e máquinas agrícolas, assistência a veículos au-
tomóveis na estrada e transportes rodoviários de mercadorias por conta
de outrem.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações no capi-
tal de outras sociedades, mesmo que reguladas por lei especial e ou

prosseguindo objecto social diferente do seu podendo ainda participar
em consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens constantes da escrita social, é de 50 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Américo Afonso
Martins e Maria Teresa Cardoso Farinha.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante correspondente ao décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

6 de Novembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775106

PINUSMED � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 148/20000127; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/20001025.

Certifico que, foi dissolvida a firma com a denominação em epí-
grafe. As contas foram aprovadas por acordo dos sócios em 4 de
Setembro de 2000.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775610

AGROCORGAS � COOPERATIVA AGRÍCOLA
E FLORESTAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 12/20000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000911.

Certifico que por escritura de 2 de Junho de 2000 foi constituída
entre Manuel Domingues, José Martins Dias, Francisco Martins Fer-
reira, Ramildo de Jesus Alves, Fernando Martins Manuel; Marcolino
Farinha Nel, José Maria Simão Ribeiro, Armindo Martins Manuel,
Américo Cardoso Martins e Américo Simão Ribeiro, todos casados e
residentes em Corgas, Proença-a-Nova com excepção do outorgante
José Maria Simão Ribeiro que reside na Rua Rodrigo, 1.º, transversal,
lote 7, Covilhã, foi constituída uma cooperativa com a denominação
complementar anexo. Mais certifico que foi nomeada a seguinte di-
recção para os anos de 1999 a 2002:

Presidente � Marcolino Farinha Nel; vogal: Francisco Martins
Ferreira; vogal: Fernando Domingues Martins, todos casados.

Concelho Fiscal: presidente � Libânio Martins; vogal: Joaquim
Francisco Farinha; vogal: Fernando Martins Manuel, todos casados.

Forma de obrigar: com a assinatura de três elementos da direcção.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado para instruir a escritura de cons-
tituição de Cooperativa, lavrada no Cartório Notarial de
Proença-a-Nova, no dia 2 de Junho de 2000, a fl. 92, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 208-B.

CAPÍTULO I
Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A cooperativa adopta a denominação AGROCORGAS �
Cooperativa Agrícola e Florestal, C. R. L., e tem a sua sede em
Corgas, freguesia e concelho de Proença-a-Nova.

2 � Por simples deliberação da direcção poderão ser criadas filiais,
agências, sucursais e outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro, observados os condicionalismos legais.

ARTIGO 2.º

A AGROCORGAS é uma Cooperativa de produção agrícola de pri-
meiro grau.
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ARTIGO 3.º

 O seu objecto principal consiste na extracção de azeite e na ex-
ploração florestal e agrícola.

ARTIGO 4.º

1 � Como actividades secundárias a Cooperativa poderá recolher,
concentrar, transformar, conservar, armazenar e escoar os bens e
produtos provenientes das explorações agrícolas e florestais dos seus
membros.

2 � Poderá igualmente produzir, adquirir, preparar e acondicionar
factores de produção e produtos, adquirir animais destinados às ex-
plorações dos seus membros ou à sua própria actividade.

3 � Instalar e prestar serviços às explorações dos seus membros,
nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, econó-
mica, financeira, comercial, administrativa e associativa.

4 � Prosseguir todas as demais actividades compatíveis e necessá-
rias à prossecução do seu objecto social, nomeadamente aquelas que
lhe forem conexas ou complementares.

ARTIGO 5.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital cooperativo e reservas

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável, sendo do montan-
te mínimo inicial de 5000 euros, correspondentes a 1 002 410$,
encontra-se totalmente realizado, em dinheiro, representado por
1000 títulos de capital, nominativos, no valor unitário de 5 euros.

2 � Por deliberação da assembleia geral o capital cooperativo será
aumentado pela emissão de novos títulos de capital, sempre que tal
se tornar necessário, pela admissão de novos membros ou por novas
subscrições de capital por parte dos cooperadores, e ainda por inte-
gração de reservas livres.

3 � Cada cooperador efectivo deverá no acto da admissão subs-
crever pelo menos 20 títulos de capital, realizando em dinheiro a
totalidade do respectivo valor.

4 � Poderá a assembleia geral determinar que os cooperadores que
no futuro venham a ser admitidos paguem uma jóia, no valor máxi-
mo um vigésimo do capital social, cujo montante reverterá para a
reserva legal e reserva para formação cooperativa, respectivamente
na proporção de 10% e 90%.

ARTIGO 7.º

1 � Os títulos de capital são nominativos, e a sua transmissão inter
vivos ou mortis causa é permitida nos termos da lei, na condição de
o adquirente ou sucessor ser ao tempo cooperador ou reunir as con-
dições necessárias para tal, requerendo à direcção da Cooperativa a
sua admissão.

2 � A transmissão inter vivos opera-se pelo endosso do título que
se transmite, assinado pelo transmitente, pelo adquirente e por quem
obrigar a Cooperativa.

3 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação de
documentos comprovativo de lhe terem sido transmitidos por heran-
ça ou legado os títulos do antecessor, sendo esse facto averbado nos
títulos que deverão então ser assinados pelo herdeiro ou legatário e
por quem obriga a Cooperativa.

4 � A transmissão dos títulos depende sempre da verificação por
parte da direcção das condições referidas no n.º 1 supra, e só é eficaz
após a inscrição do facto no livro de registos dos cooperadores.

5 � Não podendo operar-se a transmissão morties causa, os
sucessíveis têm direito a receber o montante dos títulos do autor da
sucessão, segundo o valor nominal, corrigido em função da quota parte
dos excedentes ou prejuízos e das reservas não obrigatórias.

ARTIGO 8.º

A AGROCORGAS poderá emitir títulos de investimento nos ter-
mos e condições fixados no Código Cooperativo.

ARTIGO 9.º

 1 � Além das reservas obrigatórias previstas nos artigos 69.º e
70.º do Código Cooperativo, poderá a AGROCORGAS, mediante de-
liberação da assembleia geral e por proposta da direcção criar outras
reservas, nomeadamente reservas de investimento, determinando a
percentagem de afectação dos excedentes no respeito pelo disposto
no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 335/99, de 20 de Agosto.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, direitos e deveres

ARTIGO 10.º

1 � Podem ser membros efectivos da AGROCORGAS todas as
pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividade agrícola,
agro-pecuária ou florestal ou outras com elas directamente relaciona-
das ou conexas, dentro da área geográfica de actuação da cooperati-
va, e ou os seus proprietários que satisfaçam as exigências previstas
nos presentes Estatutos.

2 � Pode a assembleia geral conferir a qualidade de membros ho-
norários a pessoas que hajam contribuído relevantemente para o
desenvolvimento da AGROCORGAS.

3 � Os membros referidos no número anterior têm direito de
participar em todas as iniciativas levadas a cabo pela Cooperativa,
com a restrição, no que toca às assembleias gerais, de não poderem
votar, nem, quando disso se trate, serem eleitos para qualquer órgão
de direcção ou fiscalização.

4 � A proposta de admissão de membros efectivos é apresentada
à Direcção, subscrita por dois cooperadores e pelo proposto, caben-
do, da recusa daquele órgão, recurso nos termos legais.

ARTIGO 11.º

1 � São, entre outros, direitos dos cooperadores:
a) Participar nas actividades promovidas pela AGROCORGAS;
b) Usufruir quaisquer benefícios concedidos ou obtidos pela Coope-

rativa;
c) Gozar todas as regalias que lhes sejam atribuídas pela assembleia

geral, sem prejuízo das limitações decorrentes da lei e dos presentes
Estatutos;

d) Interpelar a direcção.
2 � Entre outros, constituem direitos reservados aos cooperado-

res efectivos:
a) Convocar assembleias gerais nas condições definidas pelos Esta-

tutos;
b) Votar nas assembleias gerais;
c) Eleger e ser eleito para os Corpos Sociais da Cooperativa;
d) Requerer aos órgãos competentes as informações que desejarem

sobre a vida da Cooperativa;
e) Consultar a proposta de orçamento anual e as contas da Coope-

rativa nas duas semanas anteriores à data da sua discussão em assem-
bleia geral;

f) Solicitar a sua exoneração.

ARTIGO 12.º

1 � São entre outros deveres dos cooperadores:
a) Participar em todos os actos da vida da AGROCORGAS;
b) Contribuir para o prestígio e desenvolvimento da Cooperativa;
c) Cumprir os Estatutos, regulamentos e normas aprovadas para o

funcionamento da Cooperativa e dos seus serviços;
d) Integrar quaisquer grupos de trabalho para que tenham sido de-

signados.
2 � Constituem deveres especiais dos cooperadores efectivos:
a) Participar activamente nas assembleias gerais.
b) Desempenhar com zelo, dedicação e competência os cargos

sociais para que forem eleitos ou designados, salvo motivo justificado
de recusa.

ARTIGO 13.º

1 � Aos cooperadores que desrespeitem os presentes Estatutos ou
regulamentos internos em vigor, bem como as decisões legítimas dos
órgãos sociais da AGROCORGAS ou que de qualquer forma lesem ou
atentem contra o seu bom nome e prestígio, nomeadamente adop-
tando qualquer dos comportamentos referidos no artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 335/99, de 20 de Agosto poderão ser aplicadas, me-
diante processo escrito, as seguintes sanções:

a) Repreensão registada;
b) Multa;
c) Suspensão de direitos até 180 dias;
d) Perda de mandato;
e) Exclusão.
2 � A aplicação das sanções é da competência da direcção, ex-

cepto a suspensão por prazo superior a 30 dias, a exclusão e a perda
de mandato que são da competência da assembleia geral.

3 � A pena de exclusão será aplicada nos termos do Código Coo-
perativo e do Decreto-Lei referido no n.º 1.

4 � Das penas aplicadas pela Direcção cabe recurso, com efeito
suspensivo, para a primeira assembleia geral que se realize após a
notificação da decisão.
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ARTIGO 14.º

Os cooperadores exonerados ou excluídos terão direito a receber o
valor nominal dos títulos de capital subscritos e realizados, acrescido
ou reduzido conforme o caso, segundo os critérios definidos no n.º 3 do
artigo 36.º do Código Cooperativo, o que deverá acontecer no prazo
máximo de cinco anos.

ARTIGO 15.º

Haverá na Cooperativa um livro que conterá a identificação de cada
cooperador, a data da sua admissão, demissão, suspensão, exclusão, a
conta-corrente relativa ao capital subscrito, seu pagamento e na sua
liquidação em caso de saída, devendo estes factos ser confirmados no
livro pela direcção.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

1 � São órgãos sociais da AGROCORGAS:
a) A assembleia geral;
b) A direcção,
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 17.º

Os titulares de todos os órgãos sociais serão eleitos por três anos,
sendo permitida a sua reeleição.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

A assembleia geral é o órgão máximo de decisão da Cooperativa,
nela tomando parte todos os cooperadores que se encontrem no ple-
no gozo dos seus direitos, cabendo um voto a cada um, ressalvadas as
disposições aplicáveis aos sócios honorários.

ARTIGO 19.º

A assembleia é dirigida por uma mesa, composta por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo seu presidente, por
sua iniciativa ou a requerimento de 5% dos cooperadores efectivos
num mínimo de quatro, da direcção ou do conselho fiscal.

2 � As convocatórias que devem sempre conter a ordem de traba-
lhos, o local, dia e hora de realização da assembleia, serão feitas com
a antecedência mínima de 15 dias, por anúncio a publicar num jornal
diário do distrito ou de circulação nacional nos termos legais e avisos
afixados nas instalações da Cooperativa ou por outro meio igualmen-
te seguro e permitido por lei.

3 � Enquanto o número de cooperantes for inferior a 100, as
convocatórias serão obrigatoriamente enviadas a todos os cooperan-
tes, por via postal registadas ou entregues pessoalmente por proto-
colo.

ARTIGO 21.º

1 � Anualmente realizar-se-ão duas assembleias gerais ordiná-
rias: uma até 31 de Março, para apreciação do relatório de gestão e
as contas do exercício, bem como o parecer do conselho fiscal e a
certificação legal de contas, quando a houver, e outra até 31 de De-
zembro para apreciar e votar o orçamento e o plano anual de activi-
dades para o exercício seguinte.

2 � Trienalmente realizar-se-á uma assembleia geral eleitoral or-
dinária, no mês de Dezembro, para eleição dos titulares dos órgãos
sociais, sem prejuízo das situações previstas no n.º 2 do artigo 30.º

3 � Todas as restantes assembleias serão consideradas extraordi-
nárias.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia reúne à hora marcada, com a presença de mais
de metade dos cooperadores com direito a voto.

2 � Se à hora marcada não estiverem presentes o número de coope-
rantes previsto no número anterior, a assembleia reunirá uma hora
mais tarde com qualquer número de cooperantes.

3 � Caso a assembleia haja sido convocada a requerimento dos
cooperadores, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.º, esta só se
realizará se à hora marcada se encontrarem presentes pelo menos
três quartos dos requerentes.

§ único. Se assembleia não se realizar, as despesas da convocatória
e outras inerentes ocorrerão por conta dos requerentes.

4 � A cada cooperador caberá um voto, independentemente do
capital subscrito, e será admitido o voto por correspondência e o voto
por representação nos termos previstos nos artigos 51.º, 52.º e 53.º
do Código Cooperativo.

ARTIGO 23.º

1 � À assembleia geral compete pronunciar-se sobre todos os as-
suntos que lhe forem presentes, designadamente os constantes no
artigo 49.º do Código Cooperativo.

2 � As alterações dos Estatutos serão aprovadas em assembleia
geral exclusivamente convocada para o efeito, devendo a respectiva
aprovação reunir o consenso da maioria de dois terços dos votos
expressos.

3 � Não será aprovada a dissolução da AGROCORGAS se a tal se
opuser um número mínimo de cinco cooperadores efectivos que se
declarem dispostos a assegurar a permanência da Cooperativa.

4 � São nulas todas as deliberações tomadas sobre matéria não
constante da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes todos os membros efectivos da Cooperativa, todos
concordarem inseri-las na ordem de trabalhos ou se se tratar de deli-
beração respeitante a matérias previstas no artigo 68.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 24.º

Ao presidente da mesa da assembleia geral compete:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Assinar as actas das assembleias depois de aprovadas;
c) Verificar as condições de elegibilidade dos candidatos aos órgãos

da Cooperativa;
d) Dar posse aos membros dos órgãos sociais;
e) Assinar os termos de abertura e de encerramento e rubricar os

livros de actas, posses e inscrições da assembleia geral, bem como
assinar os termos de posse;

f) Atender pedidos de demissão dos órgãos sociais, ou de qualquer
dos seus membros;

g) Abrir, dirigir e encerrar as sessões da assembleia geral;
h) Propor e resumir as questões sobre as quais deva incidir qualquer

votação;
i) Convocar reuniões conjuntas dos órgãos sociais.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 25.º

1 � A direcção da Cooperativa é composta por um presidente e
dois vogais.

ARTIGO 26.º

1 � Compete à direcção a administração e a representação da
Cooperativa, incumbindo-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e
à apreciação e aprovação da assembleia geral o balanço, relatório e
contas do exercício, bem como o orçamento e plano de actividades
para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividades anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a aplica-

ção de sanções previstas no Código Cooperativo, na legislação com-
plementar e nos Estatutos, dentro do limite da sua competência;

e) Velar pelo respeito à lei, aos Estatutos e às deliberações dos órgãos
da Cooperativa;

f) Adquirir os bens móveis e imóveis necessários à prossecução do
objecto da Cooperativa;

g) Contrair e gerir o pessoal necessário ao desenvolvimento das
actividades da Cooperativa;

h) Escriturar os livros nos termos da Lei;
i) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;
j) Diligenciar pela obtenção dos necessários investimentos e subsí-

dios junto dos organismos competentes;
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k) Responder pela correcta aplicação dos subsídios, créditos e ou-
tros apoios concedidos;

l) Prestar aos organismos competentes as informações que nos
termos da lei lhe forem solicitadas;

m) Promover cursos específicos para a formação cooperativa e
profissional dos seus membros e colaboradores;

n) Praticar todos os actos na defesa dos interesses da Cooperativa
e dos Cooperadores e na salvaguarda dos princípios cooperativos.

2 � A direcção poderá designar um ou mais gerentes, ou outros
mandatários a quem poderá delegar os poderes acima previstos, ou
outros que forem definidos em assembleia geral, bem como revogar
os respectivos mandatos.

ARTIGO 27.º

1 � A AGROCORGAS obriga-se com a assinatura de três elemen-
tos da direcção.

2 � Exceptuam-se do disposto no número anterior os actos de
mero expediente, para os quais basta a assinatura de um membro da
direcção.

ARTIGO 28.º

1 � Constituem especiais atribuições do presidente;
a) Orientar a acção da direcção e dirigir os seus trabalhos;
b) Convocar as reuniões da direcção;
c) Assinar os documentos considerados de maior importância, os

títulos de capital subscrito e os averbamentos da sua transmissão.
2 � Constituem especiais atribuições do tesoureiro:
a) Ter à sua guarda os livros de cheques e valores;
b) Superintender na cobrança de todas as receitas de AGROCORGAS

e assinar os respectivos documentos;
c) Efectuar os pagamentos autorizados pela direcção;
d) Escriturar o livro de caixa ou quaisquer outros cuja existência o

seu cargo justifique;
e) Dar contados saldos à direcção.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 29.º

1 � O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da
AGROCORGAS.

2 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vo-
gais.

3 � Compete ao conselho fiscal, designadamente:
a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a contabilidade e

toda a documentação da Cooperativa e exarar em acta o seu parecer;
b) Requer a convocação extraordinária da assembleia geral quando

o entender necessário;
c) Verificar, quando creia necessário, o saldo de caixa e a existên-

cia de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

d) Elaborar relatório sobre a acção fiscalizadora exercida durante o
ano e emitir parecer sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício, o plano de actividades e o orçamento para o ano seguinte;

e) Assistir às reuniões da direcção, sempre que o entenda conveniente;
f) Dar parecer sobre qualquer assunto que a direcção submeter à sua

apreciação;
g) Verificar o cumprimento dos Estatutos e da lei.

SECÇÃO V

Eleições, posse e mandatos

ARTIGO 30.º

1 � As eleições para os diferentes órgãos da Cooperativa serão
realizadas por escrutínio secreto, em assembleia geral convocada ex-
clusivamente para o efeito.

2 � Se por qualquer motivo � destituição, demissão, abandono ou
outros � os órgãos sociais não concluírem o seu mandato e as necessá-
rias eleições subsequentes ocorrerem nos últimos três meses do mandato
inacabado, os novos órgãos sociais não só completarão o mandato ante-
rior como iniciarão o seu mandato normal quando aquele terminar.

ARTIGO 31.º

1 � O sistema eleitoral é por listas que integrarão os candidatos
para todos os órgãos sociais e dois suplentes para cada órgão que em
caso de vacatura substituirão o elemento em falta.

2 � As listas deverão ser apresentadas até cinco dias antes da data
do escrutínio, ao presidente da mesa da assembleia geral.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral, verificada a elegibi-
lidade dos candidatos, promoverá a respectiva publicação nas 24 ho-
ras seguintes ao termo do prazo referido no número anterior.

ARTIGO 32.º

1 � A posse dos eleitos realizar-se-á nos 15 dias seguintes ao acto
eleitoral e será conferida pelo presidente da mesa da assembleia geral
cessante.

2 � Os membros dos órgãos sociais cessantes mantêm-se em fun-
ções até à data fixada no número anterior.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais,
receitas e distribuição de resultados

ARTIGO 33.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 34.º

Constituem receitas da AGROCORGAS.
a) As jóias;
b) As decorrentes da actividade da Cooperativa;
c) Quaisquer donativos ou subsídios recebidos;
d) Quaisquer outras legalmente admissíveis.

ARTIGO 35.º

1 � Todas as reservas são insusceptíveis de repartição entre os
Cooperadores, salvo o disposto no n.º 5 do artigo 7.º dos presentes
Estatutos.

2 � Os excedentes anuais líquidos poderão retornar aos coopera-
dores verificadas as condições impostas no artigo 73.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 36.º

A dissolução da AGROCORGAS observará as disposições do Códi-
go Cooperativo atento o disposto no número do artigo 23.º dos pre-
sentes Estatutos.

ARTIGO 37.º

Em tudo o que não estiver previsto nos presentes Estatutos rege o
Código Cooperativo e a demais legislação em vigor, e quando for caso
disso, o Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775602

TRANSPORTES EDUARDO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 107/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504084305;
averbamento n.º 6; número e data da apresentação: 1/20000919.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, é do seguinte
teor a inscrição n.º 6:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 1/20000919 � Cessação das
funções de gerente de Maria de Fátima Chaves Pereira Marques, por
renúncia, em 31 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775599

TIRALBI � TRANSPORTES INTERNACIONAIS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 29/940413; identificação de pessoa colectiva n.º 502564709;
inscrição n.º 12; números e datas das apresentações: 6/20000927 e
1/20001018.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 286 � 13 de Dezembro de 200026 256-(40)

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, é do seguinte
teor as inscrições n.os 11 e 12:

Inscrição n.º 11, apresentação n.º 5/20000927 � Exoneração das
funções de gerente de José Sebastião Farinha Martinho, por renúncia,
em 17 de Março de 2000.

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 6/20000927 � Alteração do pacto
social dos artigos 3.º e 7.º que passam a dizer:

ARTIGO 3.º

Capital: 74 819,68 euros (15 000 000$).
Sócios e quotas:
1.º João Luís dos Santos Barata, casado com Cristina Maria Pires

Magro Barata, na comunhão de adquiridos, com uma quota de
44 891,81 euros;

2.ª Cristina Maria Pires Magro Barata, já referida com uma quota
de 29 927,87 euros.

ARTIGO 7.º

Gerência: será exercida por dois gerentes, sócios ou não sócios, a
designar em assembleia geral. Ficam nomeados gerentes o sócio João
Luís dos Santos Barata e a não sócia Teresa Isabel da Silva Martinho,
esta com capacidade profissional.

(Of.) Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 1/
20001018 � Forma de obrigar: a sociedade obriga-se com a assina-
tura de qualquer gerente.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775580

JOAQUIM FARINHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 106/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504057502;
registo n.º 989; data da apresentação: 23102000.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
te ao ano de 1999.

24 de Outubro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775092

COIMBRA
MONTEMOR-O-VELHO

PAPELARIA & LIVRARIA DULMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 180/160490; identificação de pessoa colectiva
n.º 502327103.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670454

AGRO 2000 � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE LEITE & CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 246/231293; identificação de pessoa colectiva
n.º 503119105; data do depósito: 290600.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05673011

GRUCIVIL � COMÉRCIO & MONTAGEM DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 254/150394; identificação de pessoa colectiva
n.º 502727268; data do depósito: 290600.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05673003

JOSÉ & FERNANDO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 296/121295; identificação de pessoa colectiva
n.º 503558699; data do depósito: 290600.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05672996

PADARIA PASTELARIA CENTRAL DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 231/161292; identificação de pessoa colectiva
n.º 502904178.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05673968

DOCEMOR � PASTELARIA & CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 230/141292; identificação de pessoa colectiva
n.º 502902833.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05673518

ALVES & PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 174/220190; identificação de pessoa colectiva
n.º 971224331.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05673933
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RODRIGUES & GIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 95/240583; identificação de pessoa colectiva
n.º 501419055.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe referida, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670020

OLIVEIRA DO HOSPITAL

TÁXI ROMÃO, L.DA

(anteriormente MARCOS BASTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 829/000922; identificação de pessoa colectiva
n.º 504457926; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
000922.

Certifico que foi alterado o contrato social quanto ao corpo do
artigo 1.º, mantendo-se o seu § único, o artigo 3.º e o artigo 5.º com
eliminação dos seus parágrafos, passando os mesmos a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Romão, L.da, e tem a sua sede
nesta cidade na Rua dos Bombeiros, 1.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quo-
ta no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio José Romão
dos Santos; uma quota no valor nominal de 5000 euros, pertencente
à sócia Maria Olímpia de Jesus Oliveira Romão.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio José Romão dos Santos
que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura do
gerente para obrigar a sociedade.

Encontra-se depositado na respectiva pasta o texto do pacto actuali-
zado.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 08652937

SPRINCER � SERVIÇOS DE PRECISÃO
PARA INDÚSTRIA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 557/940412 identificação de pessoa colectiva
n.º 501923071; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 4/
001103.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe,
de 10 000 000$, para 15 000 000$. subscrito em dinheiro pelos dois
sócios: António José Pinto Amaro, casado com Alina Maria Dias
Saraiva Amaro, na comunhão de adquiridos, com 4 250 000$: e Alina
Maria Dias Saraiva Amaro casada com António José Pinto Amaro,
com 750 000$, tendo em consequência alterado o artigo 4.º o qual
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 15 000 000$, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 14 250 000$, pertencente ao sócio António José Pinto Amaro
e outra no valor nominal de 750 000$ que pertence à sócia Alina
Maria Dias Saraiva Amaro.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
da Fonseca Brito Duarte. 08653097

SAPATARIA KEVEN COAST, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 834/001026; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/001026.

Certifico que entre, António Alexandre Abrantes Pereira, casado
com Maria de Fátima Mendes Pereira, na comunhão geral; e Maria
Irene Diogo Coimbra, casada com José Mendes Cândido, na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sapataria Keven Coast, L.da, tem a sua
sede na loja 8, no Centro Comercial Areias, na cidade de Oliveira do
Hospital.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de calçado, importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio António Ale-
xandre Abrantes Pereira; uma quota no valor nominal de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria Irene Diogo Coimbra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes. Para obrigar validamente a sociedade
em todos os seus actos e contratos é sempre necessária as assinaturas
conjuntas dos dois gerentes.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar agências, filiais,
delegações ou outras formas de representação, bem como encerrá-las
ou transferi-las, respeitando sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global igual a 50 vezes o capital social, propor-
cionalmente à sua quota no capital social.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios. A
cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento pré-
vio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as per-
centagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o destino
que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando sempre o
determinado pela lei.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos, celebrados com vista à constituição e início de actividade, desig-
nadamente os custos inerentes aos actos de autorização, constituição
e registo.

ARTIGO 10.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua compe-
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tência, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas das
quantias que forem necessárias ao giro social.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 08653011

BEIRA PRESUNTOS � INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRESUNTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 835/001031; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/001031.

Certifico que entre, Salsicharia Beira-Serra, L.da, com sede no lugar
de Chamusca da Beira, freguesia de Lagos da Beira, concelho de Oli-
veira do Hospital; INDUBEIRA � Indústria Alimentar, S. A., com
sede na Zona Industrial, no lugar, freguesia e concelho de Oliveira do
Hospital; e Joaquim Manuel Damião Alves, casado com Maria de
Lurdes Mendes Pereira, na comunhão de adquiridos, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Beira Presuntos � Indústria e
Comércio de Presuntos, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial de
Oliveira do Hospital, lote 17, freguesia e concelho de Oliveira do
Hospital.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, dele-
gações ou outras formas de representação e constituir representantes
no território nacional ou estrangeiro, bem como encerrá-las ou
transferi-las.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transformação e co-
mercialização de presuntos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Salsicharia Beira-Serra, L.da; uma quota no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio INDUBEIRA � Indústria
Alimentar, S. A., uma quota no valor nominal de 2500 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Manuel Damião Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos já identificados António
de Sousa Martins, Joaquim Manuel Gouveia Lopes e Joaquim Manuel
Damião Alves que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

Fica vedado aos sócios responsabilizar ou obrigar a sociedade em
letras de favor, avais, fianças ou abonações estranhas aos negócios da
sociedade.

§ 1.º Em caso de violação desta cláusula, a sociedade em assembleia
geral, poderá deliberar a amortização das quotas dos sócios que assim
procederem, devendo esta amortização ser efectuada pelo valor das
quotas resultante do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a comprar, hipotecar, vender
ou permutar quaisquer prédios, bem como viaturas automóveis para
utilização da sociedade, tomar de arrendamento qualquer imóvel, no
todo ou em parte, destinado às suas instalações e, ainda celebrar con-
tratos de cessão de posição contratual de arrendatária ou de trespas-
se, bem como quaisquer contratos de locação financeira ou similar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir quotas ou acções noutras empresas, do mesmo
ou de qualquer outro ramo de actividade, em Portugal ou no estrangeiro,
ficando a gerência desde já autorizada a realizar tais negócios.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas, entre sócios é livre, mas a estranhos, os sócios
ao cedentes têm direito de preferência em primeiro lugar e em segun-
do a sociedade.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, mediante deliberação unânime
dos sócios.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, penhorada, arrestada
ou por qualquer outra forma apreendida judicialmente, mediante deli-
beração da assembleia geral para o efeito convocada, sendo a amor-
tização efectuada pelo valor do último balanço aprovado.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as per-
centagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino
que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando sempre o
determinado pela lei.

ARTIGO 12.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
serão convocadas por cartas registadas, expedidas com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

A gerência fica desde já, autorizada, ainda que previamente ao re-
gisto na Conservatória do Registo Comercial, a celebrar escritura de
compra de terreno sito no Parque Industrial de Arganil, para a insta-
lação de futura unidade industrial, ficando assim autorizada a levantar
a totalidade do capital social, depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta, quaisquer bens móveis
e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais também antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 08653020

JOÃO MENDES DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 830/000929; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/000929.

Certifico que entre João Mendes da Silva, casado com Gracinda da
Conceição Alves, na comunhão de adquiridos e João Paulo Alves da
Silva, casado com Ana Paula Nunes Fonseca da Silva, na comunhão
de adquiridos, constituíram uma sociedade comercial por quotas que
se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Mendes da Silva & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Engenheiro Figuei-
redo e Castro, sem número de polícia, freguesia, concelho e cidade de
Oliveira do Hospital.

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

ARTIGO 2.º

 O objecto da sociedade consiste na exploração de café e restau-
rante.

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 dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 3500 euros,
pertencente ao sócio João Mendes da Silva; e uma de 1500 euros,
pertencente ao sócio João Paulo Alves da Silva.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 08652945

FIGTESTE � MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 833/001016; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/001016.

Certifico que entre, Vítor Manuel Miranda de Figueiredo, casado
com Maria Cândida dos Santos Almeida de Figueiredo, na comunhão
de adquiridos; e PENSANA � Negócios Imobiliários, L.da, com sede
no lugar de Catraia de São Paio, freguesia de São Paio de Gramaços,
concelho de Oliveira do Hospital foi constituída uma sociedade co-
mercial por quotas que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIGTESTE � Manutenção
Automóvel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Oliveira do
Hospital, lote 25, freguesia, concelho e cidade de Oliveira do Hospital.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem, manutenção, repa-
ração e quaisquer outros serviços para automóveis, designadamente
instalações eléctricas e comércio de duas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 500 euros, perten-
cente ao sócio Vítor Manuel Miranda de Figueiredo; e uma de 4500 eu-
ros, pertencente à sócia PENSANA � Negócios Imobiliários, L.da

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares até ao limite global de
50 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

Os gerentes serão nomeados e remunerados ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes o
sócio Vítor Manuel Miranda de Figueiredo e a não sócia Maria Cân-

dida dos Santos Almeida Figueiredo, casada e residente com o outor-
gante.

§ 1.º Os gerentes poderão dar ou tomar de locação estabelecimen-
tos comerciais, comprar, vender e onerar quaisquer móveis e imó-
veis, dar e tomar de arrendamento quaisquer locais e confessar, desis-
tir ou transigir em quaisquer pleitos.

§ 2.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
procurador, sendo neste último caso, nos precisos termos do respec-
tivo instrumento de mandato.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar partici-
pações no capital de outras sociedades, mesmo com objecto diferente
do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão ou divisão de quotas entre sócios é livremente permitida,
mas a cessão de quotas a seus cônjuges, ascendentes e descendentes e
outros terceiros dependerá sempre do consentimento prévio da socie-
dade, sendo atribuído aos sócios não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias de calendário.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer terceiro.

Disposição transitório

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 08653038

TRANSPORTES DA CORDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 831/001009; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/001009.

Certifico que entre Paulo Jorge Figueiredo de Brito, casado com
Maria Amélia Pereira Martins, na comunhão geral e Luís Manuel
Pereira Martins, solteiro, maior, constituíram uma sociedade comer-
cial por quotas que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes da Cordinha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco do Juiz, sem número de
polícia, lugar e freguesia de Ervedal da Beira, concelho de Oliveira do
Hospital.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias nacionais e internacionais por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge Figueiredo de Brito
e Luís Manuel Pereira Martins.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios e o não sócio Carlos Fernando Fonseca Borges, ca-
sado, residente no lugar e freguesia de Covas, concelho de Tábua.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a
assinatura do gerente Carlos Fernando Fonseca Borges por ter capa-
cidade profissional.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

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

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constantes
deste contrato, mera reprodução de normas contidas em preceitos
legais vigentes ou que deles resultem, são essenciais ao melhor escla-
recimento da sua vontade negocial.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 08652961

VILA NOVA DE POIARES

J. SOARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 132; identificação de pessoa colectiva n.º 503103497; data
do depósito: 20000626.

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

Está conforme o original e contém uma lauda.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 11663103

OLISANTOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 236; identificação de pessoa colectiva n.º 503774855; data
do depósito: 20000824.

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

Está conforme o original e contém uma lauda.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 11663111

TRANSPORTES A. MONTEIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 20; identificação de pessoa colectiva n.º 500677590; data
do depósito: 20000824.

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

Está conforme o original e contém uma lauda.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 11663081

CUNHA OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 311; identificação de pessoa colectiva n.º 504746103; data
do depósito: 20000824.

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

Está conforme o original e contém uma lauda.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 11663120

HIPPUS B � PRODUTOS E SERVIÇOS HÍPICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 263; identificação de pessoa colectiva n.º 504157515; data
do depósito: 20000824.

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

Está conforme o original e contém uma lauda.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 11663138

ÉVORA
ÉVORA

EBORAVET � CLÍNICA VETERINÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Esperança, 45, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2537/
20001024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20001024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � Eu, abaixo assinada Cristina Gomes Melon, solteira, maior,
natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residente na Rua de José
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Mesquita Pimentel, 8, Vila Nogueira de Azeitão, portadora do bilhete
de identidade n.º 10551390, emitido a 5 de Abril de 2000, pelo Ar-
quivo de Identificação de Lisboa, e do número de identificação fiscal
205463479, constituo pela presente uma sociedade comercial uni-
pessoal por quotas de responsabilidade limitada, com a denominação
de EBORAVET � Clínica Veterinária, Unipessoal, L.da, e que se rege
pelos presentes estatutos.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Esperança, 45, freguesia
da Senhora da Saúde, concelho de Évora.

3 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho.
4 � A sociedade tem duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto uma clínica veterinária.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 5000 euros e está totalmente subscrito e reali-
zado em dinheiro pela única sócia, Dr.ª Catarina Gomes Melon.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

A sócia única poderá fazer suprimentos nas condições que forem
por ela deliberadas.

ARTIGO 5.º

Contratos da sócia única com a sociedade

Por decisão da sócia única poderão ser celebrados entre ela e a
sociedade negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por uma gerente.

2 � A gerente será dispensada de caução e será remunerada de
acordo com o estipulado pela sócia única.

3 � Fica desde já nomeada como gerente a sócia única, bastando
a sua assinatura para obrigar esta sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 7.º

Fiscal único

A sócia única poderá nomear um revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 14168049

SOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA � LAR DE 3.A

IDADE, L.DA

Sede: Quinta das Águas Férreas, Estrada do Redondo

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1615/
930507; identificação de pessoa colectiva n.º 502987197.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada,
na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas, refe-
rente ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09845518

MOURÃO

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA � BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MOURÃO, PESSOA COLECTIVA

DE UTILIDADE PÚBLICA

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 1/
920506; identificação de pessoa colectiva n.º 500826277; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/001108.

Certifico que, pela acta de 9 de Dezembro de 1999, da assembleia
geral da Associação em epígrafe, depositada na pasta de documentos
respeitantes à mesma, foram eleitos por unanimidade, para o ano de
2000, a seguinte direcção:

Presidente � Joaquim Francisco Trindade Arranhado, casado, re-
sidente na Rua de Joaquim José Vasconcelos Gusmão, 32, Mourão;
vice-presidente: Manuel Rato Cardoso, casado, residente no Bairro do
Dr. Ravasco dos Anjos, 8, Mourão; tesoureiro: António Caeiro Godi-
nho do Rosário, casado, residente no Bairro Expansão Poente, lote 2,
Mourão; primeiro-secretário: Manuel Francisco Godinho Carrilho,
casado, residente na Rua de Vasco da Gama, Mourão; segun-
do-secretário: José António Rúbio Capucho, casado, residente no
Bairro do Dr. Ravasco dos Anhos, 27, Mourão; primeiro vogal: João
Alfaiate Paulino, casado, residente no Largo do Dr. Libânio Esquivel,
4, Mourão; segundo vogal: António Manuel da Cruz Galego, casado,
residente na Rua de São Bento, 29, Mourão; suplentes: Amílcar José
Louro Cardoso, casado, residente no Bairro Luís de Camões, Mourão;
João Rosa Martins Rodrigues Gança, casado, residente no Bairro de
Luís de Camões, lote A, 5, Mourão e José Luís Bugalho Caleiro, ca-
sado, residente na Rua de D. Manuel I, em Mourão.

Conferido, está conforme.

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante em exercício, Maria da
Conceição Bonito Pinto Rodrigues. 01516426

REGUENGOS DE MONSARAZ

J. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 65/770822; identificação de pessoa colectiva
n.º 500669333.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que, em 20 de Outu-
bro de 2000, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 1999.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 12595888

BEATRIZ E GAIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 114/870520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501827609.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que, em 23 de Outu-
bro de 2000, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 1999.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 12595896

TETRAEDRO � EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO
DE INCÊNDIO, HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 360/001020; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20001020.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
foi constituída por Maria Clara Miranda Ferreira Marcão e marido
Arquimínio Carrasco Marcão, casados na comunhão de adquiridos, Rua
dos Mendes, 19, nesta vila, por escritura lavrada em 7 de Agosto de
2000, de fl. 43 a fl. 44 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 69-D, do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, a qual se
rege pelos cláusulas seguintes:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma TETRAEDRO � Equipamentos
de Prevenção de Incêndio, Higiene e Segurança, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua de Mouzinho de Albuquerque, 65-A,
nesta vila, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 286 � 13 de Dezembro de 200026 256-(46)

2.ª

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
prevenção de incêndios, higiene e segurança no trabalho.

3.ª

O capital social é de 1 002 410$ integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 400 964$
pertencente à sócia Maria Clara Miranda Ferreira Marcão; uma de
601 446$ pertencente ao sócio Arquimínio Carrasco Marcão.

4.ª

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

2 � É desde já nomeado gerente Arquimínio Carrasco Marcão.

5.ª

A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 12595608

FINAGRA � SOCIEDADE INDUSTRIAL E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Matrí-
cula n.º 327/990520; identificação de pessoa colectiva n.º 500116377;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 1/23102000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi deposita-
da a acta da assembleia geral onde foram nomeados os membros da
administração e conselho fiscal em 26 de Março de 1999, para o
triénio 1999/2001.

Conselho de administração: presidente � José Alfredo Parreira
Holtreman Roquette; administrador-delegado: João António Raposo
Abecassis Dotti; vogal: José Pedro Mendonça Holtreman Roquette.

Conselho fiscal: presidente � Miguel Maria de Castelo Branco
Ramos de Magalhães; vogais: Francisco Xavier Guimarães de Sousa
da Câmara; Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Maria
Ribeiro da Cunha; vogal suplente: Amável Calhau.

14 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 12595594

FARO
ALBUFEIRA

VIVASEC � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2250/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505207443; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20001109.

Certifico que por escritura lavrada em 8 de Novembro de 2000, a
fl. 19 do livro de notas para escrituras diversas n.º 32-A no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIVASEC � Lavandarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Belavista, loja
9, Quinta da Belavista, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de lavandarias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e cor-

responde à soma de duas quotas: uma, no valor de 2600 euros, per-
tencente á sócia Paula Cristina Cartaxo Ribeiro Santos; e outra, no
valor de 2400 euros, pertencente ao sócio José Francisco de Sousa
Santos.

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até 30 vezes o valor do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Estão conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Rui Manuel
Soares Ferreira. 10012303

2 R 2 P � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2251/
20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505211068; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20001110.

Certifico que por escritura lavrada em 10 de Novembro de 2000, a
fl. 50 do livro de notas para escrituras diversas n.º 32-A no Notarial
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 2 R 2 P � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Altis, 2.º M, Rua do
Índico Cerro da Lagoa, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, 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 em actividades hoteleiras e simila-
res, nomeadamente exploração de restaurantes, bares e snack-bares.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de quatro quotas iguais, uma de cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos 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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, bastando a assina-
tura de um gerente para os actos de mero expediente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel José
Rodrigues e Silvino Gaspar Pereira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar de uma avalia-
ção efectuada para o efeito.

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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Rui Manuel
Soares Ferreira. 10012311

TÁXIS PÉROLA DO TESOURO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2249/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505216647; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20001109.

Certifico que por escritura lavrada em 7 de Novembro de 2000, a
fl. 8 do livro de notas para escrituras diversas n.º 32-A no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Pérola do Tesouro,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Sesmarias, da freguesia
e concelho de Albufeira, com endereço postal na caixa n.º 365.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sócia poderá efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer nas condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Conservador, Lourenço Pires Men-
donça. 10012508

PAX-HOTÉIS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2252/
20001113; identificação de pessoa colectiva n.º 504855921; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20001113.

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Novembro de 2000, a
fl. 75 do livro de notas para escrituras diversas n.º 32-A no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAX-HOTÉIS � Sociedade de
Exploração Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Expansão Norte de Monte-
choro, lote 22/23, da freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 exploração de unidades hotelei-
ras, similares de hotelaria, bares-restaurantes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros (equivalente a 4 009 640$),
e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor nominal de
15 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel da Conceição Oli-
veira; e outra, no valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia
Saija Maarit Kumpula Oliveira.

2 � Que o referido capital se encontra realizado em 50%, deven-
do os restantes 50% ser realizado no prazo de seis meses.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de cinco vezes o valor do capital social.

4 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

mento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

16 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10012338

MACRAL II � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1864/
980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504158180; inscri-
ção n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 15 e
16/20001012.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a escritu-
ra lavrada a fl. 23 do livro de notas para escrituras diversas n.º 30-A,
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
pela qual houve aumento de capital e transformação 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 MACRAL II � Investimentos
Imobiliários, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade tem a sua sede no lote 13, Vale de Santa Maria,
da freguesia e concelho de Albufeira.

2 � A sede social poderá ser transferida, por deliberação do con-
selho de administração, para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, constituir, transferir ou extinguir estabelecimentos, su-
cursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de representa-
ção, onde for conveniente, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social consiste na compra e venda de prédio e revenda
dos adquiridos para esse fim, gestão e administração de imóveis, ex-
ploração de estabelecimentos comerciais tipo supermercado e afins.

ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade, mediante deliberação do conselho de administração,
poderá subscrever, adquirir ou alienar participações no capital de quais-
quer outras sociedades bem como participar em agrupamentos com-
plementares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse
económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, (equivalente a
10 024 100$), e encontra-se inteiramente subscrito e realizado, e é
representado por 50 000 acções, do valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � O conselho de administração fica autorizado a aumentar o
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
1 000 000 de euros, sem necessidade de deliberação da assembleia geral.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que já
possuírem.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e a expensas dos accionistas interessados.

2 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000, 5000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão assinados pelo conselho de administração, podendo as as-
sinaturas ser aposta por chancela mas, neste caso, terão que ser au-
tenticadas com o selo branco.

4 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, ad-
quirir acções próprias nos termos previstos na lei, e realizar sobre as
mesmas as operações que se mostrarem convenientes para a prosse-
cução dos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

É livre a transmissão de acções, a título gratuito ou oneroso, quer
entre vivos, quer por morte, observadas as formalidades previstas na lei.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei e do presen-
te contrato.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

Os accionistas ficam obrigados a efectuar prestações acessórias, a
título gratuito ou oneroso, no montante, prazo e demais condições
que vierem a ser aprovados em assembleia geral, até montante máxi-
mo igual a 1000 vezes o capital social.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

A assembleia geral será constituída por todos os accionistas com
direito a voto que tenham as acções inscritas em seu nome nos livros
de registo da sociedade.

ARTIGO 11.º

Accionistas

Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se repre-
sentar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou por
pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

ARTIGO 12.º

Votos

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � As acções não integralmente liberadas não têm direito de voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente da

mesa da assembleia geral a menos que esta, por maioria simples, deter-
mine que as votações sejam de outro modo legalmente admissível.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre accionistas ou terceiros, por mandatos com
a duração de quatro anos, podendo os mesmos ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por um conselho de administração, elei-
to em assembleia geral, por um mandato com a duração de quatro
anos, reelegível uma ou mais vezes, com ou sem dispensa de caução,
remunerados ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

2 � O conselho de administração, composto por número ímpar
de membros, no mínimo de três, designados pela assembleia geral,
sendo um presidente e os restantes membros vogais, e os seus mem-
bros iniciam funções após lhes ser conferida posse pelo presidente da
assembleia geral.

3 � O conselho de administração fica investido dos poderes ne-
cessários para assegurar a gestão corrente da sociedade, podendo,
designadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Adquirir, alienar, onerar e permutar participações no capital de
outras sociedades constituídas ou a constituir;

c) Abrir e movimentar contas bancárias; aceitar, sacar e endossar
letras, livranças e outros efeitos comerciais; contratar e despedir
pessoal;

d) Comprar, vender e onerar bens móveis, incluindo veículos auto-
móveis, e imóveis e estabelecimentos comerciais, e celebrar contra-
tos de locação financeira relativos aos referidos bens;

e) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

f) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
g) Prestar garantias, cauções ou avais;
h) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para práti-

ca de certos actos ou categorias de actos especificados no respectivo
mandato;

i) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens ou ceder a explo-
ração de estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 15.º

Vinculação e representação da sociedade

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a intervenção de dois
administradores ou de procurador com poderes bastantes. Nos assun-

tos de mero expediente é suficiente a assinatura de qualquer adminis-
trador.

2 � Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letras de favor, avais, abonações e outros actos,
contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais,
ficando o infractor responsável perante a sociedade pelos prejuízos
que lhe causar.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 16.º

Conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade, bem como a revisão das suas
contas, competem a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, eleitos pelos accionistas, por um mandato
com a duração de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes.

2 � A assembleia que proceder à eleição dos órgãos sociais poderá
não proceder à eleição do conselho fiscal e nomear para as funções
que lhe competem um fiscal único.

CAPÍTULO VI
Ano social e resultados

ARTIGO 17.º

Ano social e resultados

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados constantes do balanço anual terão a aplicação

que a assembleia geral deliberar, deduzidas as reservas legais.
3 � A assembleia geral poderá constituir as reservas livres que

entender convenientes.

CAPÍTULO VII
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quando
deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade de-
terminará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos
liquidatários.

CAPÍTULO VIII
Disposições finais transitórias

ARTIGO 19.º

Disposições finais

Ficam, desde já, nomeados para o primeiro mandato do conselho
de administração que terminará no final do ano de 2003, as seguintes
pessoas já atrás identificadas.

Conselho de administração: presidente � Vítor Manuel Campos dos
Santos; vogais: José António Correia Maria; e José António Fernan-
des da Silva.

17 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10012648

FARO

AROMAS DA QUINTA � PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Coronel António Santos Fonseca, 51 e 53, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4277/
20001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505201208; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001102.

Certifico que por escritura de 31 de Outubro de 2000, a fl. 101, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 31-A, do Cartório Notarial
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do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé - DGRN, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aromas da Quinta � Produtos Ali-
mentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Coronel António San-
tos Fonseca, 51 e 53, na cidade de Faro, freguesia de São Pedro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares,
bebidas, tabaco, produtos de higiene e limpeza, utilizadores para o
lar, decorações, artigos de papelaria e escritório, livros, revistas, biju-
terias e brindes.

ARTIGO 3.º

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

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 20 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499289

CORNIJA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, 10, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4266/
20001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505168022; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20001017.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por escritura
de 11 de Outubro de 2000, a fl. 2, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 30-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas, entre Telma Cristina Mendonça Paulino e Rui do Souto
Alves que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CORNIJA � Engenharia e Cons-
trução, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 125, 10,
Fonseca, freguesia de Montenegro, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro, do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Promoção imobiliária. Transporte de materiais de construção.
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção civil. Elabo-
ração de projectos de arquitectura e engenharia. Consultoria e fisca-
lização de projectos e obras.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499262

CAMPISTRUTURAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Mar e Guerra, Caixa Postal 247-Z, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4261/
20001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505150786; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por escritura
de 4 de Outubro de 2000, a fl. 88, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 29-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas, entre Paulo Jorge do Serro Pereira e Virgínia Mada-
lena Campaniço Rebocho Pereira que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAMPISTRUTURAS � Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Mar e Guerra, Caixa
Postal 247-Z, freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro, do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, obras públicas,
empreitadas e subempreitadas da construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção de casas
para venda. Aluguer de máquinas e veículos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros (equivalente a 4 009 640$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499254

AQPAULO � CONSULTORIA EM GESTÃO DE EMPRESAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 59, 2.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4273/
20001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505201763; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20001026.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AQPAULO � Consultoria em
Gestão de Empresas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida Garrett, 59,
2.º, direito, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultoria em gestão de empresas.
Formação profissional. Comércio de equipamento e programas in-
formáticos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Ao sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamento complementares
de empresas e no capital social de outras sociedade, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499106

AGOSTINHO FERNANDES � SOCIEDADE
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 11, 1.º, sala 3, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2130/
880825; identificação de pessoa colectiva n.º 502027371; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 3 e 4/20001012.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente de José
Agostinho Ramos Fernandes e de Maria Teresa Rodrigues Sequeira
Fernandes, por renúncia em 26 de Setembro de 2000 e a nomeação
de José Rodrigues Faustino e Felismina Maria Caliço Martins Fausti-
no, para gerentes a partir da mesma data.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499092

LARMONTRA � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 27, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4201/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 505047586; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/20001016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Chamine Nurali, por renúncia ao
cargo em 11 de setembro de 2000 e a alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios já ficam
nomeados gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499068

QUALIGÉNESE � SISTEMAS
DE QUALIDADE ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 87, 1.º, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4271/
20001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505141787; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 47/20001025.

Certifico que, com relação à sociedade, que por escritura de 14 de
Setembro de 2000, a fl. 14, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 28-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas
de Loulé, DGRN, entre Paulo Valêncio Martins Bernardo, João Luís Lopes
Rio Seco Amaro, Nuno Duarte de Abreu Lopes Martins e David José
Pereira Gago, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma QUALIGÉNESE � Sistemas de Quali-
dade Alimentar, L.da
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ARTIGO 2.º

Sede social

§ 1.º A sede social fica instalada na Rua de Alportel, 87, 1.º, na
cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro, podendo ser trans-
ferida, dentro dos limites legais, pela gerência.

§ 2.º A gerência poderá criar ou extinguir sucursais agências filiais,
delegações e outras formas de representação social no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

§ 1.º O objecto social consiste na implementação e desenvolvimento
de sistemas de qualidade. Importação, exportação e comercialização
de produtos alimentares de limpeza, de artigos de vestuário e calçado,
de equipamentos de inspecção e ensaio, de material informático,
mobiliário, materiais e equipamentos pedagógicos. Produção, criação
e reprodução de materiais e equipamentos pedagógicos. Exploração
de estabelecimentos hoteleiros, de restauração e similares. Serviços
de catering. Consultadoria. Gestão de Carreiras. Aluguer de Equipa-
mentos.

§ 2.º A gerência poderá adquirir ou alienar participações sociais
noutras sociedades, qualquer que seja o seu objecto ou associar-se a
quaisquer entidades colectivas.

ARTIGO 4.º

Capital social

§ 1.º O capital social é de 10 000 euros (correspondentes a
2 004 820$), dividido em quotas: uma, no valor nominal de 2900 euros
pertencente ao sócio Paulo Valêncio Martins Bernardo; duas quotas
iguais, no valor nominal de 2800 euros, pertencente uma, ao sócio
João Luís Lopes Rio seco Amaro e outra, ao sócio Nuno Duarte de
Abreu Lopes Martins, e outra quota, no valor nominal de 1500 euros
pertencente ao sócio David José Pereira gago.

§ 2.º Cada sócio realizou, em dinheiro, metade do capital que subs-
creveu, devendo a parte restante ser realizada, em dinheiro, na prazo
de três anos.

§ 3.º A sociedade poderá exigir, simultaneamente de todos os só-
cios e na proporção das suas quotas, prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 50 vezes o capital
social.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

§ 1.º A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade.

§ 2.º Em caso de alienação onerosa da quota social terão sempre
direito de preferência na aquisição a sociedade, primeiro, e, se esta
não quiser ou não puder, os sócios, a exercer no prazo de 40 dias a
contar da comunicação do projecto de alienação com indicação do
preço e identificação do pretenso adquirente.

ARTIGO 6.º

Amortização da quota e exclusão de sócio

§ 1.º A sociedade poderá participar 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 do património social;

b) Penhora, arresto, arrolamento, venda judicial ou adjudicação
judicial ou administrativa de quota social;

c) Alienação da quota sem consentimento expresso da sociedade;
d) Acordo entre a sociedade e o sócio.
§ 2.º O valor a pagar pela amortização será, no caso alínea d) do número

anterior, o valor acordado, nas datas convencionadas e, nos casos res-
tantes, o valor nominal da quota amortizada, em duas prestações semes-
trais e iguais com vencimento a seis e a dose meses da deliberação de
amortização, se outro regime imperativo não resultar da lei.

§ 3.º Verificando-se a exclusão de um sócio, a contrapartida a re-
ceber por este pela amortização da sua quota será o respectivo valor
nominal, a pagar em duas prestações semestrais iguais, com venci-
mento a seis e a doze meses da deliberação de amortização por exclu-
são do sócio.

ARTIGO 7.º

Gerência e vinculação social

§ 1.º À gerência, com ou sem remuneração que for fixada em as-
sembleia geral, competirá os mais latos poderes de administração e

representação social em juízo e fora dele, podendo adquirir, alienar, onerar
ou locar activa ou passivamente quaisquer bens móveis ou imóveis.

§ 2.º A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
§ 3.º É vedado à gerência obrigar a sociedade em negócios estranhos

ao objecto social tais como fianças, abonações e letras de favor.
§ 4.º Ficam nomeados gerentes da sociedade os sócios Paulo Valêncio

Martins Bernardo e Nuno Duarte de Abreu Lopes Martins.
§ 5.º Os gerentes não auferirão remuneração a menos que a assembleia

geral delibere atribuir-lha.
ARTIGO 8.º

Assembleia geral

§ 1.º 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.

§ 2.º A assembleia geral decidirá do destino a dar aos resultados de
cada exercício, podendo deliberar não distribuir lucros e afectá-los a
quaisquer reservas cuja constituição determine.

§ 3.º A sociedade poderá, observados os requisitos legais, proceder
à distribuição antecipada de lucros.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 13499041

AUTO TÁXI COELHO, FERREIRA & FILHO, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 6, 1.º, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4270/
20001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505169312; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20001024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que por escri-
tura de 10 de Outubro de 2000, a fl. 114, do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 29-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé-DGRN, entre António Café Coelho,
Dorinda Martins Ferreira e Hélder José Ferreira Coelho, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Coelho, Ferreira &
Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carvalho Araújo, 6, 1.º,
na cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte de aluguer em veículos
automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas: uma, no valor nominal de 2250 euros, pertencente ao
sócio António Café Coelho, outra, no valor nominal de 2250 euros,
pertencente à sócio Dorinda Martins Ferreira e outra, no valor nomi-
nal de 500 euros, pertencente ao sócio Hélder José Ferreira Coelho.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 13499033
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AGOSTINHO ROMÃO & FILHAS, L.DA

Sede: Conceição Caixa Postal, 369-A, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 42/
20001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505191024; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
uma sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agostinho Romão & Filhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio de Conceição de Faro,
369-A, da freguesia de Conceição, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, gestão e administração de imó-
veis. Construção civil e obras públicas. Promoção imobiliária e trans-
porte de materiais de construção. Aluguer de máquinas e equipamen-
tos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de quatro quotas: duas, nos valores nominais de 1 875 euros cada,
pertencendo uma, ao sócio Agostinho da Silva Romão e outra, à sócia
Maria da Ascensão Martinheira Sousa Romão e duas nos valores
nominal de 625 euros cada, pertencendo uma, à sócia Maria de Lur-
des Sousa Romão Vargues e outra, à sócia Maria Isabel de Sousa
Romão Chaveca.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Agostinho da Silva
Romão.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13498959

AMOR AOS PEDAÇOS � SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES DE VALOR ACRESCENTADO,

UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Violetas, 7, Urbanização Monte Branco,
Gambelas, Montenegro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4008/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504589733; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 2, 3 e 6/20001024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções de gerentes de Luís Filipe da Palma Peres Rodri-
gues e de Sérgio Pedro de Sousa Garcês, por renúncia ao cargo em
9 de Outubro de 2000 e foi transformado o pacto que se rege pelo
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amor aos Pedaços � Serviços de
Telecomunicações de Valor Acrescentado, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Violetas, 78, Urbani-
zação Monte Branco, no sítio de Gambelas, da freguesia de
Montenegro, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de telecomunicações
de valor acrescentado, criação de páginas e serviços na internet.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499238

SOUSA & GAMA � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 7, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2966/
930315; identificação de pessoa colectiva n.º 502944633; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 40/20001019.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Agosto de 2000.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499203
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QUEIMAFRIO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA

HOTELEIRA E ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua do Dr. Rodrigues Davim, lote 11, 1.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3085/
940224; identificação de pessoa colectiva n.º 503140562; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 76 e 77/20001027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerentes de Pedro António Dias Gil, por re-
núncia em 19 de Outubro de 2000 e a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 500 000$, perten-
cendo uma a cada sócio, Carlos da Luz Rio Seco e a Rui Álvaro Pes-
sanha Correia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Carlos da
Luz Rio Seco e Rui Álvaro Pessanha Correia, já nomeados gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499211

IMOCETRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, Galerias Tridente, loja 19, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4272/
20001026; identificação de pessoa colectiva n.º 504742388; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20001026.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe que por escritu-
ra de 10 de Outubro de 2000, a fl. 13 do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 137-C, do Segundo Cartório Notarial de Faro, entre
Maria João Vicente Martins, e Nelson Vicente Fernandes Martins,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMOCETRA � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 5 de
Outubro, nas Galerias Tridente, loja 19, na freguesia da Sé, concelho
de Faro, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A Sociedade tem por objecto, a mediação na compra e venda de
bens imobiliários ou para a constituição de quaisquer direitos reais sobre
os mesmos, para o seu arrendamento, bem como, na prestação de
serviços conexos; e ainda, o comércio a retalho de artigos para o lar;
adornos pessoais, bibelots, papelaria e afins.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma
do valor de 2750 euros, pertencente à sócia, Maria João Vicente
Martins e outra do valor de 2250 euros, pertencente ao sócio, Nel-
son Vicente Fernandes Martins.

4.º

A representação da Sociedade, em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente é feita pela gerência.

A gerência é dispensada de caução e terá a remuneração que for
fixada em assembleia geral.

É desde já nomeada gerente, a sócia, Maria João Vicente Martins.

5.º

Para obrigar validamente a Sociedade, em todos os seus actos e
contratos, é bastante a assinatura da gerente.

6.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos que ela neces-
sitar.

7.º

Os lucros líquidos da Sociedade, após a dedução do fundo de reserva
legal, serão distribuídos ou retidos, conforme for deliberado pelos
sócios, não sendo consequentemente aplicável o artigo 217.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

8.º

Os sócios não podem participar, directa ou indirectamente, em so-
ciedades concorrentes, excepto se para tal, forem autorizados pela
Sociedade.

9.º

As assembleias gerais, serão convocadas por escrito, sob registo,
com a antecedência de 15 dias, quando não for exigida outra forma-
lidade.

Fica desde já autorizada a gerência a efectuar imediatamente após
a outorga da escritura de constituição da Sociedade, o levantamento
do capital social, realizado e depositado no Banco BPI, agência de
Faro, em conta aberta em nome da Sociedade, destinando-se a fazer
face às despesas de constituição, de registo, compra de equipamento
e instalação da sociedade.

9 de Novembro de 2000. � A escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragas Nascimento. 13499220

MILTOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, S. A.

Sede: Rua de Veríssimo de Almeida, 14, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1549/
830303; identificação de pessoa colectiva n.º 501058400;
data: 20000901.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 13498924

MADEISUL � MADEIRAS DO SUL, L.DA

Sede: Vale da Venda, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 691/
720418; identificação de pessoa colectiva n.º 500174857;
data: 20001006.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 13498932

VIEGAS & ROSA, L.DA

Sede: Largo do Sol Posto, 17, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 981/
771130; identificação de pessoa colectiva n.º 500714363;
data: 20001003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 13498940
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FÓRMULA JÚNIOR � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 8-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3980/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504342029; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 11/20001011.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a denominação Fórmula Júnior � Co-
mércio e Distribuição de Vestuário, L.da, tem a sua sede na Rua de Gago
Coutinho, 8-A, freguesia de São Pedro, da cidade e concelho de Faro.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em três quotas: duas do valor de 2450 euros,
pertencendo uma a Maria Fernanda Van Der Kellen de Oliveira e Silva
Laires Marques da Silva, e outra a Acúrcio Cândido Rodrigues da Sil-
va, e outra do valor nominal de 100 euros pertencente a José Mar-
ques da Silva.

ARTIGO 6.º

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes Maria Fernanda Van Der
Kellen de Oliveira e Silva Laires Marques da Silva e Acúrcio Cândido
Rodrigues da Silva.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica autorizada a adquirir participações sociais noutras
empresas, ainda que com um objecto diferente do seu, bem como
integrar consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

Foi depositado o contrato actualizado.

3 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13498967

TÁXIS � SOUSA CRAVO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 68, 4.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4221/
20000821; identificação de pessoa colectiva n.º 504930397; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/20001023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado a
nomeação de Fernando Mascarenhas da Assunção, a partir de 23 de
Agosto de 2000.

3 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13498975

PINTO & TOMÉ � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Bela Salema, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3536/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503881376;
data: 20000627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

3 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13498983

MADEIRA, VIEGAS, ALEIXO & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 44, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1128/
790627; identificação de pessoa colectiva n.º 500870748;
data: 20000630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13498992

FELÍCIO & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 40-B, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1098/
790222; identificação de pessoa colectiva n.º 500854851;
data: 20001002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499009

FELÍCIO & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 40-B, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1098/
790222; identificação de pessoa colectiva n.º 500854851;
data: 20001002.

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

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499017

EVA � SOCIEDADE HOTELEIRA, S.A.

Sede: Avenida da República, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2132/
880829; identificação de pessoa colectiva n.º 502027908;
data: 20001002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499025

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALGARVE, C. R. L.

Sede: Rua de Santo António, 123, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 47/950123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503437131; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 55/20001031.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de presidente da
direcção, Hélder da Encarnação Martins, do tesoureiro António Fer-
nandes Arnaldo e do vogal António Águas de Sousa, por demissão
dos cargos a partir de 25 de Outubro de 2000.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499050

MIMI � MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Rio Seco, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2468/
900502; identificação de pessoa colectiva n.º 502349395; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 14/
20001102.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerentes de
Jorge Manuel Simões Madeira, por renúncia em 21 de Setembro de
2000.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499076

CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, Edifício Presidente, 1.º, esc. 4, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula
n.º  1309/810514;  ident if icação de pessoa colect iva
n.º 501159401; inscrição n.º 15; número e data da apresen-
tação: 35/200010119.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado, o
reforço de capital com 602 410$, subscrito pelos sócios em dinheiro,
passando para 5000 euros, e foi alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Construções Serrainveste � Sociedade de
Construções, L.da, e a sua sede é na Avenida de 5 de Outubro, Edifício
Presidente, 1.º, escritório 4, freguesia da Sé, em Faro e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda e administração de
propriedades, construção civil e exploração hoteleira. Construção de
imóveis para venda. Urbanizações e loteamentos. Compra de prédios
para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor nominal
de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Albino Tiago
Campos Andrade e José Afonso Ferro Cavaco.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, compete aos sócios Albino Tiago Campos
Andrade e José Afonso Ferro Cavaco, já nomeados gerentes, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos ou contratos
com a assinatura de ambos os gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499084

EDUCA XXI � ACTIVIDADES EDUCACIONAIS
EM INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, 30, bloco A, loja 2, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3678/
970828; identificação de pessoa colectiva n.º 503946672; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 37 e 38/20001019.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente de
Elisabete dos Santos Alves Azevedo, por exoneração a partir de 28 de
Junho de 2000 e a nomeação de Miguel dos Santos Costa Caramelo,
para gerente a partir da mesma data.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499246

PEREIRA & GRACIETE, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 31, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 522/
650217; identificação de pessoa colectiva n.º 500215200; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 6 e 8/20001019.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Justiniano Guieiro Pereira e de Maria
Graciete Clara Madalena dos Santos Pereira, por renúncia em 14 de
Janeiro de 1999 e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$ integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e valores constantes da escrita social, e dividido em
duas quotas de 500 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios,
António José da Silva Martinez e a Ângela Maria Mendes Louro da
Conceição Martinez.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, já nomeados
gerentes, bastando a assinatura de qualquer deles para obrigar valida-
mente a sociedade.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499130

PAPA GEST, GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Júlio de Almeida Carrapato, Bombas Shell,
Restaurante Papa 24, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4238/
20000912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20000912.

Certifico que, entre Carlos Eduardo de Deus Pereira e Maria João
de Mendonça Linda Guerreiro, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papa Gest, Gestão de Restau-
rantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Júlio de Al-
meida Carrapato, Bombas da Shell, Restaurante Papa 24, freguesia da
Sé, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na gestão e implantação de restau-
rantes, pastelarias, bares e similares, gestão hoteleira, importação,
exportação e representações de artigos conexos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou
não por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto social desses agrupamentos comple-
mentares ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se,
pela forma que entender mais convenientes, a quaisquer entidades
singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção
ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada em todo e qual-
quer acto, contrato, em juízo e fora dele, activa e passivamente, pela
gerência.
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2 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibera-
do, fica a cargo de ambos os sócios.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente Carlos
Eduardo de Deus Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência é competente para:
a) Alienar ou onerar bens imóveis da sociedade;
b) Alienar, onerar, ceder ou locar o estabelecimento;
c) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações sociais nou-

tras sociedades independentemente do seu objecto social.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida:
a) A cessão onerosa a estranhos fica dependente do consentimen-

to da sociedade.
b) É reservado ao sócio não cedente o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

As assembleias serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedên-
cia, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499149

MENDONÇA & BRÁSIO, L.DA

Sede: Estrada da Penha, Bairro Mendonça, 2, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3971/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504433881; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/
20001024.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente de João
Isidro Viegas Brásia, por renúncia em 13 de Outubro de 2000.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499157

VIAGENS PRESIDENTE AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO DO ALGARVE, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1614/
831223; identificação de pessoa colectiva n.º 501449086;
data: 20001024.

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

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499190

ALIBER S.G.P.S., L.DA

Sede: Rua de Santo António, 68, 6.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4276/
20001031; identificação de pessoa colectiva n.º 505050846; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 60/20001031.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de ALIBER, S.G.P.S., L.da, so-
ciedade por quotas que se rege pelos presentes estatutos e pela legis-
lação geral ou especial que lhe seja aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sede na Rua de Santo António, 68, 6.º,
esquerdo, em Faro.

2 � Por deliberação do conselho de gerência, a sociedade pode
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para outros
concelhos.

3 � Mediante deliberação do conselho de gerência a sociedade
poderá estipular, por tempo determinado ou indeterminado e para
assegurar o funcionamento dos serviços administrativos de apoio à
prossecução do objecto social, domicílio ou domicílios particulares,
ao abrigo do artigo 12.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas, bem como a prestação de serviços técnicos de admi-
nistração e gestão nos termos da lei.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
gestão às sociedades em que possua participação.

CAPÍTULO II

Capital e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de 500 000 euros, encontrando-se
integralmente realizado e é representado por quotas no valor nomi-
nal de 375 000 euros pertencente à sócia ARNEN, Ltd; 125 000 euros
pertencente à sócia Future Time Investments, Ltd.

CAPÍTULO III

Assembleia geral composição e votos, reuniões,
convocação e funcionamento, competência

ARTIGO 6.º

Composição e votos

1 � A assembleia geral é composta pelos sócios com direito de
voto.

2 � Os sócios que sejam pessoas colectivas devem indicar, por carta
dirigida ao presidente da mesa, quem os representa na assembleia geral.

3 � Nenhum sócio pode fazer-se representar por mais de uma
pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Reuniões

A assembleia geral reúne ordinariamente pelo menos uma vez por
ano e extraordinariamente sempre que o conselho de gerência ou o
fiscal único o julguem necessário e ainda quando a reunião seja reque-
rida por sócios que representem, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 8.º

Convocação e funcionamento

1 � A convocação dos sócios para a assembleia geral pode ser feita
através de publicidade, nos termos da lei, ou por carta registada expe-
dida com, pelo menos, 21 dias de antecedência em relação à data de
reunião da assembleia.

2 � A assembleia geral só pode funcionar em primeira convoca-
ção desde que se encontrem presentes ou devidamente representados
sócios detentores de, no mínimo, três quartos dos votos correspon-
dentes ao capital social.

3 � Tanto em primeira como em segunda convocação, as delibe-
rações sobre alteração dos estatutos, fusão, cisão, transformação, dis-
solução da sociedade e aquisição ou alienação de quotas próprias de-
vem ser aprovadas por três quartos dos votos correspondentes ao
capital social.
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4 � Sem prejuízo do supra estabelecido podem os sócios tomar
deliberações por escrito, e bem assim reunir-se em assembleia geral,
sem observância de formalidades prévias, desde que todos estejam
presentes e manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e
delibere sobre determinado assunto nos termos do artigo 54.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Competência

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuem competência.

2 � Compete especialmente à assembleia geral:
a) Apreciar os documentos de prestação de contas e deliberar so-

bre a aplicação dos resultados do exercício;
b) Eleger os membros do conselho de gerência e o fiscal único e

designar o presidente do conselho de gerência;
c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de

capital;
d) Autorizar a aquisição, oneração ou alienação de participações;
e) Autorizar a contracção de empréstimos por prazo superior a

cinco anos;
f) Deliberar a associação da sociedade com outras entidades;
g) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos so-

ciais;
h) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.

CAPÍTULO IV
Conselho de gerência composição e competência, reuniões,

presidente, vinculação da sociedade

ARTIGO 10.º

Conselho de gerência, composição e competência

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por um conselho de
gerência constituído por três ou mais membros, sendo um presidente,
um vice-presidente e um ou mais vogais a designar pela assembleia geral.

2 � O conselho de gerência será eleito pela assembleia geral assim
como o número dos seus membros.

3 � O conselho de gerência fica investido dos poderes necessários
para o efeito de assegurar a gestão da sociedade e poderá sem prejuí-
zo das demais competências que lhe conferem a lei e estes estatutos:

4 � Movimentar contas bancárias, aceitar, sacar e endossar letras
e outros títulos de crédito;

5 � Negociar e executar contratos;
6 � Efectuar pagamentos;
7 � Contrair e despedir pessoal;
8 � Comprar e alienar bens imóveis ou móveis, incluindo veículos

automóveis;
9 � Efectuar quaisquer operações financeiras v.g. aberturas de cré-

dito contas correntes caucionadas, mútuos, confissões de dívida, hi-
potecas acessórias ou não, subscrição de livranças, pelos valores, ter-
mos e condições que entenderem por convenientes;

10 � Onerar bens do activo social para garantia dos aludidos em-
préstimos ou financiamentos, incluindo a constituição de hipotecas;

11 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

12 � Propor à assembleia geral que a sociedade, directa ou indi-
rectamente, se associe com outras pessoas ou adquira, aliene ou one-
re participações sociais;

13 � Assegurar a compatibilidade e articulação dos planos de in-
vestimento e de actividade das sociedades participadas.

14 � O conselho de gerência poderá constituir procuradores da
sociedade, nos termos do Código Comercial.

ARTIGO 11.º

Reuniões

1 � Qualquer membro do conselho de gerência pode fazer-se re-
presentar nas reuniões do conselho ou por qualquer outro membro
mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 12.º

Presidente

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de gerência:
a) Representar a empresa em juízo ou fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho de gerência, bem como

convocar e dirigir as respectivas reuniões;

c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de
gerência.

2 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do conselho de
gerência é substituído pelo vice-presidente, desde que por aquele devi-
damente mandatado.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

Nos seus actos e contratos, a sociedade fica obrigada:
1 � Pelas assinaturas, em conjunto do presidente e de dois mem-

bros do conselho de gerência.
2 � Pela assinatura de um membro do conselho de gerência em

conjunto com a de um procurador do conselho de gerência ou da
sociedade com poderes para o efeito;

3 � Pela assinatura de um ou mais procuradores designado pela
sociedade ou pelo conselho de gerência, nos termos e limites fixados
nas respectivas procurações.

4 � Pela assinatura de um ou mais procuradores designados pelas
sócias da sociedade, nos termos e limites fixados nas respectivas pro-
curações.

§ 1. Os actos de mero expediente que não envolvam obrigações
para a sociedade poderão ser assinados apenas por um membro do
conselho de gerência ou procurador da sociedade, nos termos e limi-
tes fixados na respectiva procuração.

§ 2. O conselho de gerência pode ainda atribuir a um dos seus ele-
mentos especiais funções de acompanhamento dos sistemas de audi-
toria e de controlo.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade, competência

ARTIGO 14.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização da sociedade é exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral que também elege o suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � As competências, poderes e deveres do fiscal único são as que
se encontram previstas na lei e nestes estatutos.

2 � Compete especialmente ao fiscal único:
a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrituração da

sociedade;
b) Acompanhar o funcionamento da sociedade e o cumprimento

das leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe forem aplicáveis;
c) Assistir a reuniões do conselho de gerência, quando para tal for

convocado;
d) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando

o entenda necessário;
e) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas;
f) Levar à consideração do conselho de gerência qualquer assunto a

emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele
órgão.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, caução e remuneração,
duração do mandato

ARTIGO 16.º

Caução e remuneração

1 � Os membros do conselho de administração são dispensados de
caução.

2 � Os membros dos órgãos sociais são remunerados ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Duração do mandato

1 � Os membros dos órgãos sociais exercem as suas funções por
períodos de quatro anos civis, renováveis, contando-se como com-
pleto o ano civil da designação.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções
até à eleição de quem deva substituí-los.
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CAPÍTULO VII

Aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

Aplicação

1 � Os lucros do exercício têm, sucessivamente, a seguinte aplicação:
a) Cobertura dos prejuízos de exercícios anteriores;
b) Constituição e, eventualmente, reintegração da reserva legal e

de outras reservas que a lei determinar;
c) Constituição, reforço ou reintegração de outras reservas confor-

me a assembleia geral determinar;
d) Dividendos a distribuir aos accionistas;
e) Outras finalidades que a assembleia geral delibere.
2 � Sob proposta do conselho de gerência, com o parecer favorá-

vel do fiscal único, pode ser efectuado aos sócios, no decurso do
exercício, um adiantamento sobre lucros.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais, divisão, cessão de quotas,
dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Divisão e cessão de quotas

A divisão e cessão de quotas pode ser feita livremente entre os
sócios, carecendo contudo de autorização da assembleia geral da so-
ciedade a cessão e oneração de quotas em favor de terceiros.

§ 1.º Para os efeitos do disposto no corpo deste artigo e sócio que
pretenda ceder a sua quota (total ou parcialmente) deverá informar a
gerência e os restantes sócios, por carta registada com aviso de re-
cepção, identificando o proposto cessionário, bem como o preço e
outras condições da cessão acordada.

§ 2.º Nos 30 dias seguintes à recepção pela gerência da carta do
sócio cedente, esta convocará a assembleia geral para que decida, se
for caso disso, sobre a aceitação do cessionário proposto, podendo a
sociedade, em primeiro lugar e subsidiariamente os restantes sócios,
exercer o direito de preferência quanto à cessão pelo preço e demais
condições propostas.

§ 3.º No caso de não aceitação do cessionário proposto e do não
exercício do direito de preferência pelo preço e demais condições
propostas, o cedente poderá, por carta registada, dirigida à gerência e
aos demais sócios, exigir que o valor da quota cedenda seja estabele-
cido por uma firma de auditores internacionais de reconhecida ido-
neidade, a escolher pela gerência entre três firmas a indicar pelo ce-
dente, sendo as custas deste exercício da responsabilidade do requerente.

§ 4.º Nos 30 dias que se seguirem à notificação do resultado da
avaliação à gerência e a todos os sócios pela firma de auditores refe-
rida no n.º 3, aquela gerência convocará a assembleia geral para que
exerçam os seus direitos de preferência, a sociedade, em primeiro lugar,
e, subsidiariamente, os restantes sócios, se outra coisa não for entre
eles acordada.

§ 5.º Para o exercício dos direitos de preferência previstos no n.º 4 a
sociedade e os sócios deverão declarar-se adquirentes pelo preço e
condições proposto pelo cessionário ou pelo valor resultante da ava-
liação, quando inferior àquele em valor correspondente a 25%, po-
dendo, porém, neste último caso, o sócio cedente renunciar à pro-
posta cessão nessas condições.

§ 6.º Se a sociedade ou os sócios não exercerem os direitos de pre-
ferência previstos no n.º 4, o sócio cedente poderá alienar livremen-
te a quota cedenda ao cessionário por si proposto.

§ 7.º O preço pelo qual se exercerá o direito de preferência, nos
casos previstos nos n.o 4 e seguintes deste artigo, deverá ser pago no
prazo de 90 dias e contra a assinatura da respectiva escritura nota-
rial, se outras condições de pagamento não forem previamente acor-
dadas entre as partes interessadas.

§ 8.º A sociedade poderá recusar a eficácia de cessão de quotas no
caso de violação das disposições deste artigo.

ARTIGO 20.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos legais.
2 � A liquidação da sociedade rege-se pelas disposições da lei e

pelas deliberações da assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499270

FANATIK CAR AUDIO � ELECTRICIDADE AUTO, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 11-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4269/
20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505075202; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001019.

Certifico que, entre Ana Isabel Candeias de Jesus e David Martins
Fernandes foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FANATIK CAR AUDIO � Elec-
tricidade Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Penha, 111-A, fre-
guesia da Sé, cidade e concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de instalação e manu-
tenção de equipamento eléctrico, electrónico e telecomunicações e
sua comercialização. Serviços de electricidade auto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
letras de favor, fianças, abonações e outros actos e contratos alheios
à sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, por acordo
unânime dos sócios, até ao triplo do valor do capital social.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada e diri-
gida aos sócios com 15 dias de antecedência, pelo menos, salvo se a
lei não exigir outras formalidades ou prazos.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499181

CONSTRUFORMA � CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2389/
891213; identificação de pessoa colectiva n.º 502260793; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20001024.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 4 012 050$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 25 000 euros e al-
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terado o contrato quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499173

IONDANY � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Antero de Quental, 47, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4275/
20001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505197154; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20001030.

Certifico que, entre Ionel Stanz e Dumitru Vasile Daniel Marincas
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IONDANY � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 47,
rés-do-chão, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na construção civil. Comerciali-
zação, importação e exportação de máquinas e produtos para a cons-
trução civil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondente a
1 002 410$), integralmente subscrito e realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assem-
bleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal impera-
tiva, 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 repre-
sentante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13499165

FAROREST � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 21, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4168/
20000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504935461; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 24/20001018.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

13 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499122

PUBLIFARO � PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 32, cave, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2798/
920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502720280; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/20000912.

Certifico que foi registado, o reforço de capital com 402 410$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 5000 euros, e alte-
rado o contrato quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas
iguais, de 998 euros, pertencente cada uma delas, a cada um dos
sócios Vicente José Vitorino Cristina e Luís Miguel Gonçalves
Chagas e outras duas de 1502 euros, pertencendo cada uma delas,
a cada um dos referidos sócios Vicente José Vitorino Cristina e Luís
Miguel Gonçalves Chagas.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 13499114
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LAGOA

MANUEL RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 83/010895; identificação de pessoa colectiva n.º 500379599.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza 08553440

CAJUS & CARDOSO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta das Palmeiras, Zona D-2, lote 1, em Alporchinhos,
freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1321/220999; identificação de pessoa colectiva n.º 504672029.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza 13830058

ALGARVIDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Barranco, Edifício Aurorasol, Loja E,
Praia e freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 458/220488; identificação de pessoa colectiva n.º 501967842.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza 05871700

ANTÓNIO JOSÉ GABRIEL E FILHOS, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 13, da vila de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 165/210482; identificação de pessoa colectiva n.º 501283846.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

13 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza 13424300

JEAN-CLAUDE DEFRANCE, L.DA

Sede: sítio do Monte Alto, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 1174/280897; identificação de pessoa colectiva
n.º 503965553.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza 13424319

GINETTE LOUISE CASTALDO, L.DA

Sede: Centro Comercial Lagoa-Parque, loja 13, Rua do Coronel
Figueiredo em Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1214/110398; identificação de pessoa colectiva n.º 504122371.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

14 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza 13424114

GOLDENTREE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de João de Deus, 17,
vila e freguesia de Ferragudo e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1372/100300; identificação de pessoa colectiva n.º 504787530.

Certifico:
Averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2, apresentação n.º 1/

250900 � Cessação de funções da gerente, Ana Paula Coradinho
Marques, a partir de 2 de Maio de 2000, por ter renunciado.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/250900. Nomeação de gerente,
Hans Thomás Michalski, divorciado, Cascais.

Depositado documento legal.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza 05872502

TAVIRA

T. R. P. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 880/
20000728; identificação de pessoa colectiva n.º 504931423; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20000728.

Certifico que entre Roy Derek Starkey casado com Jean Ann
Starkey, na comunhão geral, São Pedro, Tavira; Terence Ronald Jones
casado com Christine Jones, na comunhão geral, Monte Agudo, San-
to Estevão, Tavira e Paul Starkey casado com Isabel Paula Parreira
dos Reis Starkey, na comunhão de adquiridos, Urbanização do Séqua,
Alto do Cano, lote 11, 1.º, Tavira, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação T. R. P. � Construção
Civil, L.da

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sede social é no sítio de Monte Agudo, C. P.- 460-A, freguesia
de Santo Estevão, concelho de Tavira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do referido
concelho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, agências,
delegações ou formas locais de representação no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 050 euros que corresponde a 5 022 074$10, dividido em três
quotas iguais, uma para cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dos três sócios, desde já
nomeados gerentes e será remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral.
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§ 1.º A sociedade será validamente obrigada em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, com a assinatura dos três gerentes.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade desde que a as-
sembleia geral aprove, por unanimidade, o seu montante, juros a
vencer e prazo de reembolso.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica com a faculdade de amortizar quotas nos casos
seguintes:

1 � Falência ou insolvência de qualquer sócio;
2 � Se qualquer quota for arrestada, penhorada ou qualquer forma

envolvida em procedimento judicial;
3 � Acordo de todos os sócios.
§ 1.º O preço de amortização será o valor da quota que resultar do

balanço feito especialmente, com referência ao final do mês que
antecede aquele em que tenha sido tomada a respectiva decisão.

§ 2.º Tomada a decisão de amortização considera-se esta efectuada
com o depósito do respectivo preço, à ordem de quem de direito, em
seis prestações trimestrais e iguais ou consignação em depósito.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, mas se for feita a estranhos fica dependente de autorização
da sociedade, ficando reservado a esta e aos seus sócios o direito de
preferência.

§ único. No caso da cessão feita a estranhos deverá o cedente
comunicar à sociedade e aos sócios, em carta registada, as condições em que
será feita a cessão, devendo aquela a estes comunicar, dentro de 15 dias se
desejam ou não optar sob pena de a cessão ser livremente permitida.

ARTIGO 9.º

As reuniões das assembleias gerais serão comunicadas por meio de
carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima
de 15 dias, ou por qualquer outro meio permitido por lei, com a in-
dicação da hora e dia, bem como do objecto da sua convocação.

ARTIGO 10.º

A sociedade assume as obrigações derivadas das despesas com a sua
constituição, publicidade e registo, ficando a gerência desde já autori-
zada a efectuar o levantamento do capital social depositado, afim de
fazer face a estas despesas, logo que outorgada a escritura de consti-
tuição de sociedade.

Está conforme.

14 de Novembro de 2000. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 10111859

GONÇALVES & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 130/
790124; identificação de pessoa colectiva n.º 500824916; data da
apresentação: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11197269

GRUPO TIMAR � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 900/
20001026; identificação de pessoa colectiva n.º 504706381; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20001026.

Certifico que entre:
a) Hartog & Co As, Joh H Andresensv 5, Oslo, Noruega,
b) Timar (Culturas em Água), L.da, Ilhéus, Livramento, Luz, Tavira;
c) TIEDEMANNS � Joh H. Andresen Da, com a mesma sede da

identificada em a), foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Grupo Timar � SGPS, L.da,
e tem a sua sede no sítio de Ilhéus, Livramento, freguesia da Luz,
concelho de Tavira.

2 � Os gerentes podem deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e pode criar sucursais, filiais,
agências ou quaisquer outras formas locais de representação, quando e
onde tenha por conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta e exercício de actividades
económicas e as actividades acessórias e complementares desse ob-
jecto que sejam permitidas pela legislação aplicável.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor no-
minal de 4800 euros, pertencente à sócia Hartog & Co. A/S; outra
100 euros pertencente ao sócio TIEDEMANNS � Joh H. Andresen
D.A; e outra no valor de 100 euros pertencente à sócia TIMAR (Cul-
turas em Água), L.da.

ARTIGO 4.º

 Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares 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 entre
sócios.

2 � A cessão, total ou parcial, a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, sendo-lhe reservado o direito de preferência 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 competem 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 procuração.

4 � A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, quer activa quer
passivamente, com a assinatura de dois gerentes de entre os gerentes
nomeados, ou de procurador dentro dos limites da respectiva pro-
curação.

5 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá de-
signar um secretário e respectivo suplente, ao qual caberá exercer as
funções que legalmente lhe estão cometidas.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo quando a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por meio
de carta ou telecópia registada, expedida com a antecedência mínima
de 15 dias, a qual deverá indicar a ordem de trabalhos.

3 � A representação voluntária de um sócio, em deliberação que
admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação 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 declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 5.º do pacto social.

2 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do n.º 1, se a lei não dispuser de outro 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
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que este atinja 20% do capital social, serão divididos pelos sócios,
salvo se outro destino lhes for atribuído por deliberação da assem-
bleia geral.

2 � Podem ser autorizados adiantamentos sobre os lucros desde
que observadas as disposições legais aplicáveis.

Disposição transitória

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, ficam desde já nomea-
dos os seguintes gerentes: Pal Jacobsen, divorciado, residente em Corl
Grondahls v. 7, 0871, Oslo, Noruega; Liam William Heffernan, casa-
do, residente na Caixa, 388 E, Luz de Tavira; Morten Andreas Bugge,
casado, residente em Vargveien, 5, 0139 Oslo, Noruega; Leif Ole Strand,
casado, residente em Vestleyvn, 101, Brobak, Noruega; Ole Erik Leröy,
casado, residente Wernersholmveien, 17, Paradis, Noruega.

2 � Os gerentes ficam desde já autorizados a efectuar levantamentos
da conta bancária da sociedade para fazer face a despesas de consti-
tuição da mesma, nos termos do artigo 202.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

4 � Fica desde já designado para o triénio de 2000 a 2002, o se-
guinte fiscal único: Ledo, Morgado e Associados � SROC, 63, com
sede no Edifício Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso,
61, 13.º, Porto, representada por Manuel Maria de Paula Reis Boto,
casado, residente na Rua de São Bernardo, 102, rés-do-chão, Lisboa,
revisor oficial de contas n.º 523; suplente: Jorge Bento Martins Ledo,
casado, residente na Rua de Peso Escobar, 147, Leça da Palmeira,
Matosinhos, revisor oficial de contas n.º 591.

Está conforme.

15 de Novembro de 2000. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 10142231

CRIOPTAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 901/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505175746; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001109.

Certifico que entre Paulo José Palmilha Amaro, casado com Maria
Estrela Mangas Rua Amaro, na comunhão de adquiridos, Rua de Cam-
pos dos Mártires da República, 71, 1.º, esquerdo, Tavira e Jacinto
Mendes Semedo, solteiro, maior, Hof Theiler, 7, 59192 Bergkamen,
Alemanha, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRIOPTAL � Importação e
Exportação de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Campo Mártires da
República, 71, 1.º, esquerdo, na cidade e concelho de Tavira, fregue-
sia de Santiago.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na importação e exportação de
produtos alimentares e equipamentos industriais e do lar, nomeada-
mente materiais de informática, áudio, vídeo, tecnologias de infor-
mação e electrónica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros (correspondentes a
2 004 820$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social nos termos e condições a fixar
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para os assuntos de mero expediente e o movimento de con-
tas bancárias até ao limite de 1000 euros, a sociedade obriga-se com
a assinatura de um dos gerentes, obrigando-se nos restantes actos e
contratos com a assinatura de dois gerentes.

3 � A sociedade pode ser representada por qualquer um dos geren-
tes nas assembleias gerais de sociedades em cujo capital participe.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto social diferente.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios, é
livre e não necessita do consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de terceiros, depende do consen-
timento da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência
em primeiro lugar e em segundo, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os próprios
sócios que procederão à liquidação conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de deduzida a
percentagem estabelecida por lei para reserva legal, terão o destino
que os sócios deliberarem em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

15 de Novembro de 2000. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11197382

GUARDA
MANTEIGAS

TIPOGRAFIA COMERCIAL DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 59/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 500424047; data do
depósito: 13112000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referente ao ano de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Delfina da
Conceição Serra David Quaresma. 01349872

SABUGAL

CONSULTABIS � CONSULTORIA
DE GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503029432; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/17102000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º e 3.º do respectivo pacto que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSULTABIS � Consultoria de
Gestão e Contabilidade, L.da, tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga,
56-A na freguesia e concelho do Sabugal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 500 000$ e é representado por uma única quota do sócio Carlos
dos Santos Pires.
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O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Varandas Canelo Simões Martins. 10467394

O BAR BOAS VINDAS DE CLARA & CLARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 503252492.

Certifico que, em 14 de Novembro de 2000, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Varandas Canelo Simões Martins. 10467424

BRITABENDA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
E EXPLORAÇÃO DE BRITAS DA BENDADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 503616508; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 8/24102000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi reforçado com 9 024 100$, subscritos e realizados em dinheiro,
4 311 568$ pelo sócio Luís Pais dos Santos, e 4 712 532$, pelo só-
cio Jorge Miguel Cruz dos Santos, passando para 10 024 100$, tendo
os artigos 1.º, 2.º e 3.º, do respectivo pacto, sido alterados, pelo que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BRITABENDA � Transpor-
tes de Mercadorias e Exploração de Britas da Bendada, L.da, tem a
sua sede na freguesia da Bendada, concelho de Sabugal.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários nacionais e in-
ternacionais de mercadorias, exploração de britas de granito e outros
derivados e venda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 024 100$, dividido em duas quotas uma no valor nominal de
4 811 568$ e a outra no valor de 5 212 532$, pertencentes a Luís
Pais dos Santos e a Jorge Miguel Cruz dos Santos, respectivamente.

O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Varandas Canelo Simões Martins. 10467459

LEIRIA
ALCOBAÇA

PATAIASCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2508;
identificação de pessoa colectiva n.º 504032666; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/02102000.

Certifico que cessou funções de gerente, António da Silva Craveiro.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Setembro de 2000.

Conferi está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579920

IDEAIS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2466;
identificação de pessoa colectiva n.º 503955558; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/20102000.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º, passando a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 100 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 50 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Rui Filipe Bento de Sousa Trin-
dade e Edite Maria Vicente Moleiro Trindade.

d) Nomeiam o outorgante Rui Filipe Bento de Sousa Trindade,
gerente.

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

Conferi está conforme o original.

27 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385940

HENRIQUES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 896;
identificação de pessoa colectiva n.º 501333223; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/18102000.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo sido
aprovadas as contas em 31 de Março de 1998.

Conferi está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604089

PADARIA FREI JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1313;
identificação de pessoa colectiva n.º 501988530; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 25/11102000.

Certifico que foram nomeados gerentes da sociedade em epígrafe
Tito Pestana Lopes Galinha e Luís Manuel Pestana Lopes.

Data: 26 de Julho de 2000.

Conferi está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10379665

REGRA B � FORMAÇÃO, PROJECTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2983;
identificação de pessoa colectiva n.º 503435856; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/18102000.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita ao n.º 1 do artigo 1.º, 3.º e 4.º,
passando todos a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Regra B � Formação, Projec-
tos e Serviços, L.da e tem a sua sede na Avenida de Manuel da Silva
Carolino, 11, rés-do-chão, sala D, na freguesia, concelho e cidade de
Alcobaça.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
sociais é de 1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais
dos valores nominais de 500 000$, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Carlos Plácido Dias Matos e Joaquim Dias Matos.
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4.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente José Carlos Plácido Dias Matos.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

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

Conferi está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604070

CARMO LOURENÇO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2971;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/03102000.

Certifico que Maria do Carmo Caetano Lourenço, casada na comu-
nhão de adquiridos com Rui Manuel Alves Gonçalves Amaro, consti-
tuiu uma sociedade unipessoal por quotas que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carmo Lourenço, Unipessoal, L.da e
tem a sua sede no lugar de Casal do Guerra, freguesia de Benedita,
concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em gestão e administração de condomí-
nios e propriedades.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
6500 euros e pertencente à sócia Maria do Carmo Caetano Lourenço.

§ único. Poderão ser exigidas à sócia, prestações suplementares até
ao montante máximo igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Maria do Carmo Cae-
tano Lourenço já identificada e, desde já, nomeada gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se, nos
poderes de gerência a compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que visem
servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre a sócia
única e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebrados
pela sócia única e a sociedade, devem ser patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas;
qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na sede da
sociedade.

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitada-
mente a sócia.

ARTIGO 6.º

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

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

Conferi está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579742

SERRALHARIA PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2979;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/12102000.

Certifico que entre António Pereira Pestana, casado na comunhão
geral com Maria do Nascimento Rodrigues Pestana; e Manuel Joa-
quim Rodrigues Pestana, solteiro, maior, foi constituída uma socie-
dade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Pestana, L.da, tem a sua sede
no Largo de Amélia Guerra, no lugar e freguesia de Turquel, concelho
de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, delegações, su-
cursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de represen-
tação social em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de serralharia civil, estru-
turas metálicas e montagens.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, em
agrupamentos complementares de empresas, no capital social de ou-
tras reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou com-
participar na sua criação, mesmo que o objecto desta, ou destas so-
ciedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda associar-se pela forma que
entender mais conveniente, colaborar com elas através da sua direc-
ção ou fiscalização, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Pereira Pestana e Manuel Joaquim Rodrigues Pestana.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade em assembleia geral, po-
derão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao mon-
tante global igual ao décuplo do capital social, existente à data da
deliberação.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes António Pereira Pestana e Ma-
nuel Joaquim Rodrigues Pestana.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessário a assinatura de dois gerentes, incluindo nos
poderes de gerência a compras e venda de quaisquer veículos.

§ 2.º Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

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

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir quaisquer
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equipamentos e bens e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e quais-
quer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a liqui-
dação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas que
a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

23 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604097

HM � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2975;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/10102000.

Certifico que entre António Mendes Henriques e mulher Maria
Graciete Ferreira da Silva Mendes casados na comunhão de adquiridos
, Suse Catarina Ferreira Mendes, solteira, menor; Valter Ferreira
Mendes e Carla Sofia Ferreira Mendes, ambos solteiros, maiores, foi
constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HM � Imobiliária, L.da, tem a sua sede
na Rua do Rei da Memória, 110, 1.º, esquerdo, freguesia de Benedita,
concelho de Alcobaça.

1 � Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência, a
sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como criar e encerrar filiais, sucursais, esta-
belecimentos ou outras formas locais de representação em qualquer
ponto do país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, cons-
trução civil e obras públicas.

1 � A sociedade poderá mediante simples deliberação da assem-
bleia geral, participar no capital de outras sociedades comerciais por
quotas e criar novas empresas ou participar na sua criação, bem como
associar-se a quaisquer entidades particulares ou colectivas e com elas
colaborar ou nelas tomar interesse sob qualquer forma, além de poder
adquirir e alienar participações em sociedades com igual ou diferente
objecto (tudo isto sempre em pessoas colectivas de responsabilidade
limitada).

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito é de 40 000 euros, distribuí-
do por cinco quotas, duas com os valores nominais de 12 500 euros
cada, pertencentes aos sócios António Mendes Henriques e Maria
Graciete Ferreira da Silva Mendes, e três de 5000 euros cada, perten-
centes aos sócios Valter Ferreira Mendes, Carla Sofia Ferreira Men-
des e Suse Catarina Ferreira Mendes.

§ único. O indicado capital social e as quotas dos respectivos só-
cios encontram-se realizadas nas seguintes proporções:

Integralmente realizada a quota da menor Suse Catarina Ferreira
Mendes.

Na proporção de 50% do capital social e de cada quota, quanto às
restantes, devendo a totalidade do capital ser realizado no prazo
máximo de um ano, a contar desta data.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condições,
nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não

sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes, António Mendes Henriques, Maria Graciete
Ferreira da Silva Mendes e Valter Ferreira Mendes, já identificados.

2 � Ao sócio António Mendes Henriques, é conferido um direito
especial à gerência, pelo que só com o seu expresso consentimento
dela pode ser destituído.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio, judicialmente decretada e não

suspensa;
c) Se, a mesma for objecto de arresto, arrolamento ou penhora ou

qualquer outro meio de apreensão judicial.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 8.º

transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada, designadamente, a adquirir quaisquer
bens móveis ou imóveis, tomar participações ou associar-se a outras
pessoas colectivas e tomar arrendamentos, procedendo ao levanta-
mento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para liqui-
dação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade,
bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição e
registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579580

AMBULÂNCIAS DE ST.A MARIA DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2969;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/03102000.

Certifico que entre João de Sousa Costa e Maria Celeste Alexan-
dre, ambos divorciados, foi constituída uma sociedade por quotas que
passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Ambulâncias de St.ª Maria de
Alcobaça, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua Principal, 30, no lugar de
Carrascal, freguesia de Aljubarrota (Prazeres), concelho de Alcobaça.

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

3.º

Tem por objecto a prestação de serviços de transporte de doentes
e sinistrados em ambulância.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer outra forma
noutras sociedades de responsabilidade limitada, mesmo que o objecto
destas sociedades coincida ou não, com o da ora constituída.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 eu-
ros, equivalente a 1 503 615$ e corresponde à soma de duas quotas, uma
de valor nominal de 6000 euros do sócio João de Sousa Costa e outra de
valor nominal de 1500 euros da sócia Maria Celeste Alexandre.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
até ao quíntuplo do capital social, na proporção das respectivas quotas.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre.
A cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, go-

zando esta, em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, de
direito de preferência na sua aquisição.
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6.º

1 � A gerência da sociedade, ficará a cargo do sócio João de Sousa
Costa, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � Incluem-se nos poderes de gerência tomar de arrendamento

qualquer imóvel bem como alterar ou rescindir o respectivo contra-
to, adquirir, alienar ou locar quaisquer viaturas.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quaisquer
sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do seu
consentimento, nos seguintes casos:

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

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

ciedade, seja qualquer a parte que mova a acção.
2 � A contrapartida da quota a amortizar será o valor que resultar

do balanço a efectuar para o efeito.

8.º

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

Conferi está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579890

FARMÁCIA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2977;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/11102000.

Certifico que Maria Manuela Correia Alves, casada na comunhão
de adquiridos com António José Rodrigues Henriques, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Alves, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Praça de 25 de Abril, 3.º C, lugar e freguesia de Cós,
concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como criar e encerrar filiais, sucursais, ou
quaisquer outras formas de representação social, em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho de produtos far-
macêuticos (farmácia).

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e pertencente à sócia Maria Manuela Correia Alves.

§ único. Poderão ser exigidas à sócia, prestações suplementares até
ao montante máximo igual ao décuplo do capital social existente à
data de deliberação.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Maria Manuela Cor-
reia Alves, já identificada e, desde já, nomeada gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se nos
poderes de gerência a compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que visem
servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre a sócia
única e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebrados
pela sócia única e a sociedade, devem ser patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas;
qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na sede da
sociedade.

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitada-
mente a sócia.

ARTIGO 6.º

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

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

Conferi está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579602

BOOTERS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2986;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/24102000.

Certifico que entre José Mendes Rosa, casado na comunhão de
adquiridos com Maria Teresa da Encarnação Rodrigues Rosa; Marco
Serrazina Raimundo solteiro, maior; Rodrigo Manuel Serrazina Rai-
mundo, solteiro, maior; José Carlos Rodrigues Mendes, casado na
comunhão de adquiridos com Ana Margarida Figueiredo de Jesus Faim,
e Susana Maria Rodrigues Mendes Rosa, foi constituída uma socie-
dade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BOOTERS � Indústria e Comércio de
Calçado, L.da e tem a sua sede na Rua do Canto, no lugar de Freires,
freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de calçado.
§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras,

mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo ou
em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pessoas
colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de cinco quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: duas dos valores nominais de 1187 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Carlos Rodrigues Mendes
e Susana Maria Rodrigues Mendes Rosa; duas dos valores nominais de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Marco
Serrazina Raimundo e Rodrigo Manuel Serrazina Raimundo; e uma de
valor nominal de 126 euros pertencente ao sócio José Mendes Rosa.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos mes-
mos, prestações suplementares de capital até ao montante global
correspondente ao décuplo do capital social existente à data da deli-
beração e na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condições,
nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 6.º

Na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
depois, terão direito de preferência.
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ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os identificados José Carlos Rodrigues Mendes e Marco
Serrazina Raimundo.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente o qual poderá, nomeadamente, assinar
contratos de compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir quaisquer
mercadorias, bens inerentes à sua actividade comercial e tomar de
arrendamento quaisquer bens imóveis, procedendo ao levantamento
de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como
para a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604160

FARMÁCIA TAVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2978;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/11102000.

Certifico que Maria Fernanda de Mendonça Taveira, solteira, maior,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas que passa a reger-se
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Taveira, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede no Largo do Pelourinho, lugar de Aljubarrota, freguesia de
Aljubarrota (Prazeres), concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como criar filiais, sucursais, ou quaisquer ou-
tras formas de representação social, em qualquer ponto do país e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho de produtos far-
macêuticos (farmácia).

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e pertencente à sócia Maria Fernanda de Mendonça
Taveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Maria Fernanda de
Mendonça Taveira, já identificada e, desde já, nomeada gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se nos
poderes de gerência a compra e ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas à sócia, prestações suplementares até ao
montante máximo igual ao décuplo do capital social existente à data
de deliberação.

 ARTIGO 6.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que visem
servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre a sócia
única e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebrados
pela sócia única e a sociedade, devem ser patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas;
qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na sede da
sociedade.

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitada-
mente a sócia.

ARTIGO 7.º

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

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

Conferi está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579610

EUROSOTIL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2980;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/17102000.

Certifico que entre António Santos Ferreira e mulher Ana Paula
Lopes da Silva Marques casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROSOTIL � Transportes
Internacionais, L.da, tem a sua sede na Rua do Lapeirão, 43, lugar de
Moita do Gavião, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, delegações, su-
cursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de represen-
tação social em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um deles sócios.

§ 1.º Cada um dos sócios já realizou a sua quota em dinheiro, quan-
to a 50%, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro,
no prazo de um ano.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos
mesmos prestações suplementares até décuplo do capital social exis-
tente à data da deliberação e na proporção das respectivas quotas.

§ 3.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente António Santos Ferreira, com ca-
pacidade profissional.

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

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade em
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primeiro lugar e os sócios em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada a praticar todos os actos e contratos
necessários ao giro social, designadamente a adquirir, alienar ou one-
rar quaisquer bens móveis ou imóveis, procedendo ao levantamento
de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua constituição, registo e
publicações que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604038

ST. MARIA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/07092000.

Certifico que entre Sandrina da Silva Lindo, solteira, maior; Olga
de Jesus da Silva Lindo, casada na comunhão geral com, Albino Ma-
teus Costa Gomes, foi constituída uma sociedade por quotas que passa
a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ST. MARIA � Viagens e
Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Professor Joaquim
Vieira Natividade, lote 11, rés-do-chão, freguesia e concelho de Al-
cobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de viagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Sandrina da Sil-
vas Lindo que desde já, fica nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social, de-
positado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

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

Conferi está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385991

ANTÓNIO ZEFERINO LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2976;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/11102000.

Certifico que entre António Madaleno Zeferino Lucas e mulher Ana
Paula Pinto Ferreira Lourenço Zeferino Lucas, casados na comunhão
geral, foi constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Zeferino Lucas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal do Pereiro, 187,
em Casal do Pereiro, freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de
Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no tratamento e limpeza têxtil e
tratamentos de pavimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António Madaleno
Zeferino Lucas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferi está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385932

SERRALHARIA METALOMECÂNICA JESSIGUIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2991;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/27102000.

Certifico que entre Serafim Fernando Ferreira Gonçalves, divorcia-
do, Amândio de Sousa Gil, casado na comunhão de adquiridos com
Maria Teresa Lopes Oliveira Sousa Gil, foi constituída uma sociedade
por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Metalomecânica
Jessiguiana, L.da, tem a sua sede na Rua do Campo, 20, na Quinta das
Pimentas, na freguesia de Maiorga, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, delegações, su-
cursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de represen-
tação social em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício a indústria metalúrgica;
mecânica agrícola e automóvel, construção de máquinas para agricul-
tura e para o sector da cerâmica, serralharia civil, torno e freze.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, em
agrupamentos complementares de empresas, no capital social de ou-
tras reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou com-
participar na sua criação, mesmo que o objecto desta, ou destas so-
ciedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda associar-se pela forma que
entender mais conveniente, colaborar com elas através da sua direc-
ção ou fiscalização, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Serafim
Fernando Ferreira Gonçalves e Amândio de Sousa Gil.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares até 10 vezes o capital social existente
à data da deliberação e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes Serafim Fernando Ferreira Gon-
çalves e Amândio de Sousa Gil.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessário a assinatura de dois gerentes, incluindo nos
poderes de gerência a compra e venda de quaisquer veículos.

§ 2.º Para os actos de mero expediente é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

 ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada a praticar todos os actos e contratos
necessários ao giro social, designadamente a adquirir, alienar ou one-
rar  quaisquer bens móveis ou imóveis, procedendo ao levantamento
de quantias de conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua constituição, registo e
publicações que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604259

AUTO JACINTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635960; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/27102000.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita aos artigos 8.º, 9.º que são elimi-
nados e aos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 6.º e 7.º, passando todos a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Auto Jacinto � Comércio de
Automóveis, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A Sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, no lugar de Ponte
Jardim, freguesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de Alcobaça.

4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 1 000 000$
representado pela quota única do sócio Acácio Silvério Ferreira Ja-
cinto.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 90 000 000$.

7.º

1 � A gerência da Sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, pertence ao sócio Acácio Silvério Ferreira Jacinto, desde já
nomeado gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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

Conferi está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604240

OBRIDITA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2989;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/26102000.

Certifico que entre Ricardo Alexandre Maximiano Filipe e Sandra
Luísa Maximiano Filipe, ambos solteiros, maiores, foi constituída uma
sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OBRIDITA � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bairro Novo � Candeei-
ros, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência, pode a sede da
Sociedade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, assim como podem ser criadas sucursais,
agências, delegações ou outras formas legais de representação, em
Portugal ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: 

a) Uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio
Ricardo Alexandre Maximiano Filipe;

b) Outra no valor nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia
Sandra Luísa Maximiano Filipe.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão e a divisão das quotas entre vivos, são livres
apenas entre sócios.

2 � A cessão de quotas a terceiros, depende do consentimento da
Sociedade.

3 � No caso de cessão não autorizada nos termos do número an-
terior, gozam do direito de preferência, em primeiro lugar, os sócios
não cedentes, na proporção das suas quotas, e, em segundo lugar, a
própria Sociedade.

4 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio ce-
dente deverá comunicar, por carta registada com aviso de recep-
ção, aos outros sócios e, se estes nada disserem no prazo referido
no número seguinte, à Sociedade, a sua intenção de ceder a quota,
identificando o respectivo cessionário, o preço e todas as condi-
ções de cessão.

5 � O prazo para os respectivos titulares exercerem o direito de
preferência é de oito dias para os sócios não cedentes e de 30 dias
para a sociedade, a contar das comunicações referidas no número
anterior.

ARTIGO 5.º

1 � A Sociedade poderá deliberar a amortização compulsiva de
qualquer quota nos seguintes casos:

a) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída
em massa falida ou insolvente;

 b) Quando o seu titular, como sócio ou gerente prejudique grave-
mente a Sociedade;

c) Quando o seu titular exerça actividade concorrente com a da
Sociedade, salvo nos casos em que esteja devidamente autorizado por
deliberação da assembleia geral;

d) No caso de falecimento ou interdição do respectivo titular;
e) Por acordo com o titular.
2 � Nos casos previstos nas alíneas b) e c) a contrapartida da

amortização é igual ao valor nominal da respectiva quota e, nos de-
mais, aplicar-se-á o regime previsto no artigo 235.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá adquirir participações sociais noutras so-
ciedades, seja qual for o seu objecto social.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da Sociedade será exercida por dois
gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios da Sociedade.
3 � A Sociedade obriga-se com a assinatura dos gerentes.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado para fazer face às despesas com a constituição e o início de
actividade da Sociedade.

Conferi está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604232

FIALHO & MARTINHO � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2629;
identificação de pessoa colectiva n.º 504233963; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/26102000.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita aos artigos 1.º, 3.º e 6.º, passando
todos a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Fialho & Martinho � Comér-
cio de Vestuário e Calçado, L.da, e tem a sede na Rua do Solão, 6, na
vila, e freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro é de
28 000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 14 000 euros,
uma de cada sócio.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 150 000 euros.

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

Conferi está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604224

BOUTIQUE DA CASA � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2988;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/26102000.

Certifico que entre António José Barros Fialho Dinis e mulher
Cecília Maria Colaço da Costa, casados na comunhão de adquiridos;
Nélia Patrícia Coelho Inácio, solteira, maior; Pedro Miguel Barros
Dinis, solteiro, maior, foi constituída uma sociedade por quotas que
passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Boutique da Casa � Utilidades
Domésticas, L.da e tem a sua sede na Rua da Gaiata, 16, na localidade
e freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em venda de utilidades domésticas, a re-
talho.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em agru-
pamentos complementares de empresas, mesmo que os objectos co-
incidam ou não, no todo ou em parte, com o da ora constituída, bem
como, ainda, criar novas empresas ou comparticipar na criação de
outras mesmo com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma das seguintes quatro quotas: uma
com o valor nominal de 1250 euros, pertencente a António José
Barros Fialho Dinis; uma com o valor nominal de 1250 euros, per-
tencente a Cecília Maria Colaço da Costa; uma com o valor nominal
de 1250 euros, pertencente a Nélia Patrícia Coelho Inácio; e uma
com o valor nominal de 1250 euros, pertencente a Pedro Miguel
Barros Dinis.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
aos mesmos, prestações suplementares até ao montante máximo igual
ao décuplo do capital social existente à data da deliberação e na pro-
porção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de António José Barros
Fialho Dinis; Cecília Maria Colaço da Costa, Nélia Patrícia Coelho
Inácio e Pedro Miguel Barros Dinis todos já identificados e, desde já,
nomeados gerentes.
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§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada são
necessárias as assinaturas de dois gerentes, incluindo-se, nos poderes
de gerência, a compra e ou venda de quaisquer veículos.

§ 2.º Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livremente
permitida para o que fica, desde já autorizada a divisão de quotas.

Porém, em qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou não
de divisão para esse efeito, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
logo depois, gozarão do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo os casos em que a lei prescreva outros pra-
zos e formalidades.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, os gerentes, autorizados, designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua activi-
dade comercial.

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

Conferi está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604194

GUILOPES � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2981;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/17102000.

Certifico que entre Guilherme Duarte Lopes, e mulher Júlia Inácio
Silvestre Lopes, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GUILOPES � Transportes Rodo-
viários, L.da e tem a sua sede na Rua Principal, lugar de Macalhona,
freguesia de Alfeizerão, concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como poderá criar agências, delega-
ções, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da
sociedade em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro é de 50 000 euros (equiva-
lente a 10 024 100$) e é representado por duas quotas, sendo uma de
valor nominal de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) perten-
cente à sócia Júlia Inácio Silvestre Lopes, e de outra quota de valor
igual de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), pertencente ao sócio
Guilherme Duarte Lopes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

A gerência ficará a cargo dos sócios e não sócios que vierem a ser
nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios Júlia Inácio Silvestre Lopes e Guilherme Duarte Lopes.

§ 1.º É gerente com capacidade profissional, nacional e internacio-
nal, reconhecida pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, Júlia
Inácio Silvestre Lopes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta dos dois gerentes, sendo uma delas obri-
gatoriamente a de Júlia Inácio Silvestre Lopes detentora da capacidade
profissional que tem poderes para obrigar a empresa, não podendo o
outro gerente obrigar a empresa sem a assinatura do primeiro.

§ 3.º Compreendem-se nos poderes de vinculação da gerência, para
além dos demais, ampla representação, administração e disposição,
os de confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos, os de adqui-
rir, alienar ou onerar bens imóveis, móveis ou semoventes e ainda os
de dar e tomar locais de arrendamento.

§ 4.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales fianças e outras obri-
gações.

§ 5.º A gerência social será remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar, é conferido o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

As quotas por morte do sócio, transmitem-se aos seus sucessores,
desde que a sociedade não opte pela sua amortização.

ARTIGO 8.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo envol-

vida em, qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente.

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
socais.

c) Se a quota for cedida a estranhos sem prévio consentimento da
sociedade.

Norma supletiva
Todos os casos não expressamente previstos no presente pacto

social, serão regulados por acordo dos sócios formalizados em acta e
demais legislação comercial aplicável.

Disposição transitória
A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando desde

já os gerentes, autorizados designadamente a adquirir quaisquer equipamen-
tos e outros bens móveis, mesmo através de contratos de leasing, e tomar
de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
procedendo ao levantamento de quantias da conta aberta em nome da
sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da
sua actividade, bem como para liquidação de despesas com a sua constitui-
ção e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604046

SEDOPLÁS � SOCIEDADE DE MOLDES E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502306602; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 24, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 24 e ins-
crição n.º 33; números e data das apresentações: 10, 11 e 14/
06102000.

Certifico que cessaram funções de gerentes: Jorge Gaspar da Silva e
Octávio Manuel Teodósio de Jesus.

Causa: renúncia.
Data: 21 de Setembro de 2000.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 286 � 13 de Dezembro de 2000 26 256-(73)

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios João Manuel Novo
de Sousa Carvalho e José António de Sousa Carvalho, desde já no-
meados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

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

Conferi está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579700

FERNANDES GONÇALVES & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1130;
identificação de pessoa colectiva n.º 501747222; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/25102000.

Certifico que cessou funções de gerente Lucília Vitória Conde.
Causa: óbito.
Data: 24 de Julho de 1997.

Conferi está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385975

METALPINHO � FABRICAÇÃO
DE MOLDES E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2987;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/24102000.

Certifico que entre José Reinaldo de Sousa Soares, e mulher Maria
Antónia Monteiro Soares casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma METALPINHO � Fabricação de
Moldes e Embalagens, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Pilado, 3, no lugar de
Burinhosa, freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça.

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

3.º

Tem por objecto a fabricação de moldes em aço e fabricação de
caixas para embalar moldes, bricolage.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas
iguais, de valor individual de 2500 euros, uma de cada um dos sócios José
Reinaldo de Sousa Soares e Maria António Monteiro Soares.

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arrenda-
mento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a socie-
dade de quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela sejam
propriedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quaisquer
sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do seu
consentimento, nos seguintes casos:

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

judicial.
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo os casos em que a lei exija outros prazos e
formalidades.

9.º

Dissolvida a sociedade, será de um ano o prazo para a liquidação da
mesma.

10.º

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

Conferi está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10379649

FRUTALCOA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1466; identificação de pessoa colectiva n.º 502202572; aver-
bamento n.º 6 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 9/26102000.

Certifico que foi feita a recondução dos gerentes da sociedade em
epígrafe João Paulo dos Santos Pereira Crisóstomo e Maria de Lurdes
Santos Jácome Crisóstomo.

Prazo: ano de 2000.
Data da deliberação: 30 de Março de 2000.

Conferi está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604208

ERGUITUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2970;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/03102000.

Certifico que entre José da Costa Ezequiel, casado na comunhão de
adquiridos com Maria Vitória Nascimento Costa Ezequiel; e Fernando
Rodrigues Delgado, casado na comunhão de adquiridos com Maria José
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da Silva Pereira Delgado, foi constituída uma sociedade por quotas
que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação ERGUITUR � Sociedade Imo-
biliária e Construções, L.da

2.º

A Sociedade tem a sede no Largo do Engenheiro Sousa Lopes, 7,
rés-do-chão direito, na vila e freguesia de Turquel, concelho de Alco-
baça.

3.º

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis, permutas
e construção civil.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 50 000 euros, uma
de cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas metade das respectivas quotas,
devendo a restante parte ser realizada no prazo de um ano, a contar
desta data.

5.º

A Sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 80 000 000 de
euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a Sociedade em pri-

meiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A Sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço poden-
do, porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente
redução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas,
ou ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação, a ter-
ceiros.

9.º

1 � A gerência da Sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios,
José Costa Ezequiel e Fernando Rodrigues Delgado, desde já nomea-
dos gerentes.

2 � Para obrigar a Sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes.

Conferi está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579904

A. M. A. � SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2982;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/17102000.

Certifico que entre António da Silva Mateus Marques, casado na
comunhão de adquiridos com Maria do Céu Coelho Marques; Manuel
Pedro Inês, casado na comunhão de adquiridos com Maria Manuela
Silva Ferreira Inês, e António José Laureano Sebastião, casado na
comunhão de adquiridos com Maria Clara Delgado Ferreira Sebastião,

foi constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. M. A. � Sociedade Agro-
pecuária, L.da, tem a sua sede no lugar de Cela Velha, freguesia de
Cela, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, delegações, su-
cursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de represen-
tação social em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a criação, comercialização, importa-
ção e exportação de gado.

§ único. A Sociedade pode participar, por qualquer forma noutras,
mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo ou
em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pessoas
colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António da Silva Mateus Marques, Manuel Pedro Inês, António José
Laureano Sebastião.

§ único. Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da Sociedade e dos sócios não ce-
dentes, gozando os sócios em primeiro lugar e a Sociedade em segun-
do lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da Sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios António da Silva Ma-
teus Marques, Manuel Pedro Inês, António José Laureano Sebastião.

§ 1.º Para obrigar validamente a Sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura conjunta de três gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência. Os gerentes poderão:
a) Comprar, trocar, vender ou onerar viaturas automóveis;
b) Comprar, vender, permutar e onerar imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse qualquer estabelecimento

comercial ou industrial;
d) Trespassar ou ceder qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial;
e) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
f) Confessar, desistir ou transigir em juízo, bem assim, subscrever e

desistir de queixas crimes.
§ 3.º Para actos de mero expediente basta a assinatura de um ge-

rente.

ARTIGO 6.º

 A Sociedade poderá amortizar, total ou parcialmente, quaisquer
quotas nos seguintes casos:

a) Acordo dos sócios;
b) Penhora, arresto, arrolamento, falência ou insolvência do sócio

titular ou qualquer outro acto que implique a arrematação, venda ou
adjudicação de qualquer quota;

c) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação
de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular;

d)Quando a quota for cedida com violação das regras de consenti-
mento e de preferência.

2 � O valor da quota para efeitos de amortização será igual ao
valor que resultar do último balanço aprovado ou do que resultar da
análise à situação da empresa, contando o que for maior,
considerando-se feita a amortização pelo pagamento ou depósito do
preço.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao décuplo do capital social existente
à data da deliberação.
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ARTIGO 8.º

transitório

A Sociedade pode iniciar imediatamente a sua actividade, ficando a
gerência desde já autorizada a praticar todos os actos e contratos
necessários ao giro social, designadamente a adquirir, alienar ou one-
rar  quaisquer bens móveis ou imóveis, procedendo ao levantamento
de quantias de conta aberta em nome da Sociedade, para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua constituição, registo e
publicações que a Sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604054

CONCHATURISMO � ARRENDAMENTO
E EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2963;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1; número e da-
tas da apresentação: 1/20092000 e 10102000.

Certifico que entre José Luís da Glória Fortunato, e mulher Isabel
Victória Fernandes Fortunato, casados na comunhão de adquiridos;
Tânia Raquel Fernandes Fortunato, solteira, maior; Cátia Filipa Fer-
nandes Fortunato, solteiro, maior e Rúben José Fernandes Fortunato,
solteiro, menor, foi constituída uma sociedade por quotas que passa a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONCHATURISMO � Arrenda-
mento e Exploração de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Jaime Pinto, 6,
São Martinho do Porto, freguesia de São Martinho do Porto, conce-
lho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no arrendamento e exploração de
imóveis no âmbito do turismo. Compra e venda de imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 49 940 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas, duas
iguais do valor nominal de 13 720 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, José Luís da Glória Fortunato e Isabel Victória
Fernandes Fortunato e três iguais do valor nominal de 7500 euros,
cada, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Tânia Raquel
Fernandes Fortunato, Cátia Filipa Fernandes Fortunato e Rúben José
Fernandes Fortunato.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José Luís da Glória
Fortunato, Isabel Victória Fernandes Fortunato e Tânia Raquel Fer-
nandes Fortunato.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomado por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferi está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385916

COMEFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2972;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001010.

Certifico que entre Joaquim Manuel Tereso da Silva e mulher, Maria
da Conceição de Carvalho Gonçalves, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que passa a reger-se
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMEFRUTAS � Comércio de
Fruta, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, no lugar da Moita
do Poço, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de frutas
e hortaliças.

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 suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferi, está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385894

LURDES & BENJAMIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 500519714; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/001012.

Certifico que foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe Maria
Elisa Ferreira Nazário, divorciada. Data: 30 de Junho de 1997.

Conferi, está conforme o original.

23 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604011

FRADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2846; identificação de pessoa colectiva n.º 504835289; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/001011.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou de sede: Rua do Dr.
Brilhante, Edifício S. Bernardo, lote B, loja 1, rés-do-chão, no lugar
e freguesia de Alcobaça.

Conferi, está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10379630

ALBASER � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2973;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/001010.

Certifico que entre Octávio Vicente Serrano e mulher, Maria Alzi-
ra de Matos da Silva Albano Serrano, casados na comunhão geral, foi
constituída uma sociedade por quotas, que passa a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBASER � Contabilidade e
Gestão, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Marta, freguesia
de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da contabilidade e gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma
do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao décuplo do montante global
do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Octávio Vicente Ser-
rano.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Conferi, está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385908
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ELIPSE � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504004239; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/001027.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita ao proémio dos artigos 1.º e 4.º, e
artigos 3.º e 9.º, passando todos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELIPSE � Serviços Informáticos, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 74, 1.º,
lugar e freguesia de Martingança, concelho de Alcobaça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social, 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
Ricardo João dos Santos e Vítor das Serradas António.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
os sócios Ricardo João dos Santos e Vítor das Serradas António.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

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

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

Conferi, está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385983

PATAIASFUNDIÁRIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2544;
identificação de pessoa colectiva n.º 504091050; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 12/001002.

Certifico que foi inscrito o projecto de fusão da sociedade em epí-
grafe.

Projecto de fusão � Modalidade: transferência global do património.
Sociedades incorporadas: a própria sociedade; Cadavalfundiária �

Sociedade Imobiliária, L.da, sítio Martinho, Cadaval; Imojustrel �
Sociedade Imobiliária, L.da, Beguina de Baixo, Aljustrel; Penalva
Imo � Sociedade Imobiliária, L.da, Calvário, Ínsua, Penalva do Cas-
telo; Soreimo � Sociedade Imobiliária, L.da, Olivais de Santo Antó-
nio, Soure; Verdefundiária � Sociedade Imobiliária, L.da, Souto, Geme,
Vila Verde; Valença Fundiária � Sociedade Imobiliária, L.da, Costa da
Ervilha, Valença; Distrisatão � Supermercados, S. A., Quinta, Sátão;
Imobairro � Sociedade Imobiliária, L.da, Zona Industrial, Oliveira do
Bairro; Imotrancoso � Sociedade Imobiliária, L.da, São Domingos, São
Pedro, Trancoso; Superbaião � Supermercados, S. A., Frieira, Cam-
pelo, Baião; Torresfundiária � Sociedade Imobiliária, L.da, Cancela
do Leão, Santa Maria, Torres Novas; Imomoriz � Sociedade
Imobiliária, L.da, Portel; Imovolta � Sociedade Imobiliária, L.da,
Cabeço Velhinha ou Vale de Benções, Palmela; Altopa � Sociedade
de Empreendimentos Imobiliários, L.da, Rua de D. João de Magalhães,
1, Santa Maria da Freira.

Sociedade incorporante: Imoalcanena � Sociedade Imobi-
liária, S. A., Marujo, Bugalhos, Alcanena.

Conferi, está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10385878

PEDRALÓGICA � NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503244465; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 14 e 15/001010.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita aos artigos 2.º, 4.º e 9.º, passando
todos a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede na Avenida da Igreja, 34, freguesia da Benedita,
concelho de Alcobaça.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 50 000 euros corresponde à soma
de três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
3000 euros, pertencente ao sócio Víctor Manuel Martins do Couto
(bem próprio); uma, de 44 000 euros, pertencente ao sócio Vítor
Manuel Martins do Couto (bem próprio), e uma, de 3000 euros, per-
tencente à sócia Helena Machado da Silva.

ARTIGO 9.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando, desde já, nomeados gerentes Vítor Manuel Martins do Couto
e Helena Machado da Silva, ora outorgantes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se nos
poderes de gerência a compra e venda de veículos automóveis.

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

Conferi, está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579599

EUGÉNIOS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁRMORES
E LAREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1256;
identificação de pessoa colectiva n.º 501915613; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 2 e 3/001004.

Certifico que cessou funções de gerente José dos Santos.
Causa: por óbito.
Data: 8 de Fevereiro de 2000.
Mais certifico que foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe

Luís Manuel Boita dos Santos.
Data: 2 de Agosto de 1999.

Conferi, está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579769

CRJ � MÁRMORES ARTÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2183;
identificação de pessoa colectiva n.º 503379107; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/001023.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo sido
aprovadas as contas, em 7 de Agosto de 2000.

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604127

GABIMARQUES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2338;
identificação de pessoa colectiva n.º 503724971; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 6/001023.
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Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato de sociedade, no que respeita aos artigos 4.º e 5.º, passando ambos
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 300 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
210 000 euros, pertencente ao sócio Arlindo Marques Bento, e uma,
de 90 000 euros, pertencente à sócia Carla Margarida da Silva Ferreira.

5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao décuplo do capital social.

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

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604119

SINAL VERDE � PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2984;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001018.

Certifico que entre Júlio António da Silva Reis, divorciado, e Ana
Maria Lopes Gonçalves Mourão, solteira, maior, foi constituída uma
sociedade por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sinal Verde � Promotora Imo-
biliária, L.da, tem a sua sede na Avenida de Vieira Natividade, 52, na
cidade, freguesia e concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes e poderá criar sucursais, agências ou outros locais
de representação social, no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliá-
rios, promoção imobiliária.

§ único. A sociedade poderá participar em outras sociedades, qual-
quer que seja o seu objecto social, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, distribuído por duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma, de 100 euros, pertencente ao sócio Júlio António da
Silva Reis, e uma, de 4900 euros, pertencente à sócia Ana Maria Lo-
pes Gonçalves Mourão.

ARTIGO 4.º

A cessão entre sócios é livre; porém, a favor de estranhos fica
dependente do consentimento da sociedade, que terá direito de prefe-
rência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, fica a
cargo dos sócios ou não sócios que forem designados em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Júlio António da
Silva Reis.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

3 � No caso de a assembleia geral deliberar a remuneração da ge-
rência, poderá a mesma consistir, total ou parcialmente, numa parti-
cipação dos lucros da sociedade.

4 � A gerência fica, desde já, com poderes para:
Propor e seguir quaisquer acções, confessar, desistir e transigir ne-

las e comprometer-se em árbitros;
Celebrar, alterar e rescindir, em nome da sociedade, todo o tipo de

contratos, incluindo os de leasing;
Onerar e desonerar bens imóveis;
Contrair quaisquer empréstimos, nos montantes e condições que

entender.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral, com aprovação
de, pelo menos, três quartos do capital social, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, até 20 vezes superior
ao das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, e bem assim as adquirir ou
fazer adquirir por um sócio ou por terceiros, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Insolvência ou falência do titular;
d) Venda ou adjudicação judicial; e
e) Por deliberação da assembleia geral com votos representativos

de, pelo menos, quatro quintos do capital social.
§ 1.º É atribuído à quota a amortizar ou a adquirir o valor constan-

te do último balanço aprovado, salvo acordo entre as partes.
§ 2.º Salvo acordo em contrário, o pagamento da quota a amorti-

zar ou a adquirir far-se-á em três prestações semestrais, iguais e su-
cessivas, sendo o primeiro pagamento devido por altura do acto res-
pectivo.

ARTIGO 8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
o gerente desde já, autorizado, designadamente a adquirir quaisquer
mercadorias e bens inerentes à sua actividade, procedendo ao levan-
tamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para li-
quidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua activida-
de, bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição e
registo, despesas estas que a sociedade, desde já, assume.

Conferi, está conforme o original.

27 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 10379657

RAIMUNDO CARREIRA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2985;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001023.

Certifico que entre Raimundo Rodrigues Carreira, casado na comu-
nhão geral com Virgínia Carreira Ascensão, foi constituída uma so-
ciedade unipessoal por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raimundo Carreira, Imobiliária e Cons-
truções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Covões, fre-
guesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção civil.
§ único. A sociedade poderá participar, desde que permitido por

lei, por qualquer forma, noutras sociedades de responsabilidade limi-
tada ou em agrupamentos complementares de empresas, mesmo que
os objectos coincidam ou não, no todo ou em parte, com o da ora
constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e pertence ao sócio Raimundo Rodrigues Carreira.

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Raimundo Rodrigues
Carreira, já identificação e, desde já, nomeado gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

§ 1.º Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebrados
pelo sócio único e a sociedade, devem ser patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas;
qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na sede da
sociedade.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado, designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua activi-
dade comercial.

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

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12604135

HOTWORK � INTERNATIONAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2906;
identificação de pessoa colectiva n.º 504965484; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/000927.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a área da
Conservatória da Marinha Grande.

Conferi, está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Manuel
Bonifácio. 12579998

ANSIÃO

CUF TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 647/
001107; identificação de pessoa colectiva n.º 502273321; inscri-
ções n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 2 e 3/001108.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma alterou
parcialmente o seu contrato, designadamente quanto aos seus arti-
gos 2.º, 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Manuel de Melo, na vila de
Ansião.

§ único. Por simples deliberação da administração, a sociedade
poderá mudar a sua sede quando o julgar conveniente aos seus inte-
resses, para dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outra forma de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
carpetes, alcatifas e outros materiais para revestimento de pavimen-
tos, paredes ou tectos de interiores ou exteriores de edifícios, a pres-
tação de serviços, o arrendamento de bens imóveis e o aluguer de
bens móveis.

2 � A sociedade poderá criar ou participar, adquirir ou alienar
participações em outras sociedades, com objecto idêntico ou diferen-
te do seu, sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 000$, representado por 100 000 acções no valor nominal
de 1000$ cada.

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

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 06857361

MARINHA GRANDE

NEWCAM � TECNOLOGIAS DE COMPUTAÇÃO
INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1245; identificação de pessoa colectiva n.º 503271500; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/000914.

Certifico que Joaquim Manuel Costa Sanches Galvão e Filipe Baga-
gem Ribeiro foram designados gerentes, em 4 de Março de 1998.

Conferido, está conforme.

26 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225840

FAGIR � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 180; identificação de pessoa colectiva n.º 500108668; inscri-
ções n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 4 e 5/001011.

Certifico que foram alterados os artigos 6.º e 7.º e eliminado o §
3.º do artigo 8.º e artigo 18.º, tendo os artigos alterados ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único eleito quadrienalmente e sempre reelegível, o qual exercerá as
suas funções até ser substituído.

ARTIGO 7.º

Dentro dos limites da lei e dos presentes estatutos, o conselho de
administração ou o administrador único, tem plenos poderes para a
gestão dos negócios sociais, competindo-lhe designadamente.

(Mantém-se o teor das alíneas).

Mais certifico que foi feito o registo de designação do administra-
dor e fiscal único para o quadriénio 2000/2003. Designados: admi-
nistrador único: Paulo Jorge Meneses Coelho Pereira Grosso; fiscal
único: Vítor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Vítor Manuel Simões Valente
(revisor oficial de contas � efectivo), e Manuel Duarte Domingues
(revisor oficial de contas � suplente).

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

Conferido, está conforme.

24 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11196033

BELMOLD � EMPRESA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 837; identificação de pessoa colectiva n.º 502161272; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001024.

Certifico que Mário Rui Dinis da Silva foi exonerado das funções
de gerente, por renúncia, em 27 de Fevereiro de 1996.

Conferida, está conforme o original.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11196017
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REALESTUDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INFORMÁTICA E ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1618; identificação de pessoa colectiva n.º 503855537; inscri-
ção n.º 9 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 3 e 2/001011.

Certifico que foi mudada a sede para a Avenida de Vítor Gallo,
lote 14, 134-A, 1.º, esquerdo, Marinha Grande, e alterado o n.º 1 do
artigo 1.º e o artigo 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de REALESTUDO � Serviços de
Engenharia Informática e Electrónica, L.da, e tem sede na Avenida
de Vítor Gallo, lote 14, 134-A, 1.º, esquerdo, Marinha Grande.

ARTIGO 7.º

A sociedade será administrada e representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pelos dois sócios, nomeados gerentes, sendo
necessária a assinatura de um só para obrigar a sociedade.

Mais certifico que Luís Alexandre Ferreira da Anunciação foi exo-
nerado das funções de gerente, por renúncia, em 16 de Junho de 2000.

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

Conferido, está conforme.

24 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11196068

MOLINFA � INVESTIGAÇÃO FABRICAÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1816; identificação de pessoa colectiva n.º 504554492; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/001024.

Certifico que David Gil Pereira Gomes foi designado gerente, em
4 de Agosto de 1999.

Conferido, está conforme.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11196025

TECLUR � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1321; identificação de pessoa colectiva n.º 503410306; inscri-
ção n.º 9 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 2 e 3/001010.

Certifico que Marco Jorge Tenório de Abreu e Sousa foi designado
gerente, em 3 de Abril de 2000.

Mais certifico que Fernando de Jesus Fernandes, Luís Manuel
Duarte de Abreu e Sousa e Virgílio da Piedade Ferreira foram exo-
nerados das funções de gerente, em 17 de Abril de 2000, por re-
núncia.

Conferido, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11196050

TENÓRIOS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1313; identificação de pessoa colectiva n.º 503391956; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 4 e 5/001010.

Certifico que Marco Jorge Tenório de Abreu e Sousa foi designado
grente em 4 de Abril de 2000.

Mais certifico que Luís Manuel Duarte de Abreu e Sousa e Lídia
Maria Tenório Marreiros de Abreu e Sousa foram exonerados das
funções de gerentes, por renúncia, em 18 de abril de 2000.

Conferido, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225637

STEPMOL � GABINETE DE PROJECTOS E ENGENHARIA
PARA MOLDES, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1577; identificação de pessoa colectiva n.º 503991236; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição 1; números e data das
apresentações: 6 e 3/001006.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito a
redenominação do capital social, passando o artigo 4.º a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, de 2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

Mais certifico que Elsa Maria Maurício Correia Ferreira foi exone-
rada das funções em 24 de Julho de 2000.

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

Conferi, está conforme.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11224754

ABRANGENTE � PROJECTOS TÉCNICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1959; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001006.

Certifico que entre José Bernardes Loureiro da Silva e Maria do
Carmo Vieira Coteiro, casados na comunhão geral, Rua de António
de Sousa, 27, Boavista, Marinha Grande, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de ABRANGENTE �
Projectos Técnicos e Industriais L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de José de Jesus, 8, fracção E,
na Boavista, 2430 Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha
Grande.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em projecto técnicos e industriais, estu-
dos, consultoria, formação, construção, comercialização e represen-
tação de produtos e equipamentos para a construção e segurança.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas, iguais, de 2500 euros cada
, pertencentes aos sócios José Bernardes Loureiro da Silva e Maria do
Carmo Vieira Coteiro.

ARTIGO 5.º

Por decisão unânime dos sócios podem vir a ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante de duas vezes o valor
do capital.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da assembleia geral, pertence ao sócio Maria do Carmo Vieira
Coteiro, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá vir a participar por qualquer forma, no capital
de outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e, ainda, criar ou comparticipar na criação
de novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincidam ou não, no todo ou em parte, com a mesma, após delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.
3 � Qualquer uma destas situações terá de ser comunicada por carta

registada com aviso de recepção.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota a ser apurado, segundo
balanço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar em assembleia geral, nos termos legais, a
correspondente redução do capital ou aumento do valor das restantes
quotas, ou ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação a
sócios ou terceiros.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias e
bens do giro comercial e, ainda, para a liquidação das despesas com a
constituição e registos da sociedade.

Conferido, está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11224762

COFRAPLÁS � COFRAGENS DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1224; identificação de pessoa colectiva n.º 503190020; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/001004.

Certifico que foi feito o registo de designação dos gerentes Carlos
Manuel Dias Antunes, Fernando Manuel Fernandes Ribeiro, Jorge
Guilherme Vieira Maria da Silva e Manuel Marques Ferreira.

Prazo por que foram designados: dois anos.
Data: 23 de Agosto de 2000.

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11224410

EIB � EMPRESA INDUSTRIAL DE BORRACHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 796; identificação de pessoa colectiva n.º 502081570; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/001010.

Certifico que foi aumentado o capital para 701 687 000$, e feito
o registo de renominalização e redenominação do capital social, ten-
do o artigo 5.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
3 500 000 euros (701 687 000$) dividido em 700 000 acções, com
o valor nominal de cinco euros cada.

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

Conferido, está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11225610

ROYAL KEY � COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1960; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/001009.

Certifico que entre António Simões Pereira, casado com Maria
Dolores Simões Tarrafa Pereira na comunhão de adquiridos, Rua dos
Guilhermes, 19, Amieirinha, Marinha Grande, e Ana Maria Simões
Pereira casada com Carlos Alberto Marques Pereira na comunhão de
adquiridos, Rua das Raízes, 6, 1.º, direito, Casal Galego, Marinha Grande,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Royal Key � Comércio de Cha-
ves e Fechaduras, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João Pereira Venân-
cio, 4, fracção L, freguesa, concelho e cidade da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, montagens e presta-
ção de serviços na área das chaves, fechaduras e outros artigos de
segurança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
5500 euros (equivalente a 1 102 651$) e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, dos valores nominais de 2750 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios António Simões Pereira e Ana Maria
Simões Pereira.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferi, está conforme o original.

23 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11225572

NAZARÉ

BARROSO & EUSÉBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 36;
identificação de pessoa colectiva n.º 501935010.
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Certifico que, em relação à sociedade Barroso & Eusébio, L.da, em
19 de Setembro de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570234

COSTA, PEREIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 124;
identificação de pessoa colectiva n.º 501459847.

Certifico que, em relação à sociedade Costa, Pereiro & Silva, L.da,
em 29 de Agosto de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570269

CLIMOTÉCNICA � TUBAGENS, CLIMATIZAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 503130907.

Certifico que, em relação à sociedade Climotécnica � Tubagens,
Climatização e Assistência Técnica, L.da, em 11 de Julho de 2000,
foram depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação
de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570145

R. ALMEIDA 4 � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 504686062.

Certifico que, em relação à sociedade R. Almeida 4 � Construção
Imobiliária, L.da, em 7 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570196

PADAGAIVA � ACTIVIDADES NÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 503436062.

Certifico que, em relação à sociedade Padagaiva � Actividades
Náuticas, L.da, em 11 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570137

INVESTIMENTOS HOTELEIROS � BRISA DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500570507.

Certifico que, em relação à sociedade Investimentos Hoteleiros � Brisa
do Mar, L.da, em 7 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva,
os documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570013

MANUEL JESUS SANTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503071056.

Certifico que, em relação à sociedade Manuel Jesus Santo & Filhos, L.da,
em 6 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570048

GETEP � GABINETE TÉCNICO DE EMPREENDIMENTOS,
ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 502064935.

Certifico que, em relação à sociedade Getep � Gabinete Técnico
de Empreendimentos, Estudos e Projectos, L.da, em 7 de Julho de
2000, foram depositados na pasta respectiva, os documentos de pres-
tação de contas, referentes ao exercício de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570030

PANIFICAÇÃO TÁ-MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 300;
identificação de pessoa colectiva n.º 500210772.

Certifico que, em relação à sociedade Panificação Tá-Mar, L.da, em
7 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570021

LOUÇÃO, AVEIRO E MIDÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 120;
identificação de pessoa colectiva n.º 500168520.

Certifico que, em relação à sociedade Loução, Aveiro e Midões, L.da,
em 7 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570072

A VARELA & FILHAS � AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736058.

Certifico que, em relação à sociedade A Varela & Filhas � Agri-
cultura e Turismo, L.da, em 25 de Agosto de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570293

ESCOLA DE CONDUÇÃO DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 169;
identificação de pessoa colectiva n.º 503035424.

Certifico que, em relação à sociedade Escola de Condução da
Nazaré, L.da, em 11 de Agosto de 2000, foram depositados na pasta
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respectiva, os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570323

PEDRO & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 560234168.

Certifico que, em relação à sociedade Pedro & Delgado, L.da, em
30 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de
1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570390

JOMEGO � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 503447382.

Certifico que, em relação à sociedade Jomego � Construções Imo-
biliária e Turismo, L.da, em 25 de Setembro de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570912

BAIXENS � COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 212;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138568.

Certifico que, em relação à sociedade Baixens � Comércio Impor-
tação e Exportação, L.da, em 12 de Setembro de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570420

ANTÓNIO CAREPA SOUSINHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 502508710.

Certifico que, em relação à sociedade António Carepa Sousinha &
Filhos, L.da, em 12 de Setembro de 2000, foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570404

SUCATOPEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 502371420.

Certifico que, em relação à sociedade Sucatopeças, L.da, em
30 de Junho de 2000, foram depositados na pasta respectiva,
os documentos de prestação de contas, referentes ao exercício
de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570161

PEDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 74.

Certifico que, em relação à sociedade Pedros, L.da, em 14 de No-
vembro de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13584014

ARAÚJO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 3.

Certifico que, em relação à sociedade Araújo & Santos, L.da, em
7 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570200

JUVIVAL � PROCESSAMENTOS CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266250.

Certifico que, em relação à sociedade Juvival � Processamentos
Contabilísticos, L.da, em 29 de Agosto de 2000, foram depositados
na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, referen-
tes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570277

FAIANÇAS VALOUÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 98; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502068655.

Certifico que, em relação à sociedade Faianças Valongo, L.da, em
25 de Agosto de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570358

LOPES, SANTOS & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 500567506.

Certifico que, em relação à sociedade Lopes, Santos & Henriques, L.da,
em 11 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570153

LUCIANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 93; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502906030.

Certifico que, em relação à sociedade Luciano & Filhos, L.da, em
7 de Julho de 2000, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1999.

15 de Novembro de 2000. � A Conservadora destacada, Susana
Maria Marques Tomás. 13570170
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LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

LUISETELMA, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 389/980901; identificação de pessoa colectiva n.º 504242504;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/001108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto, quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios e reven-
da dos adquiridos para esse fim, construção de prédios e administra-
ção, coordenação, projectos e fiscalização. Realização de empreendi-
mentos imobiliários e urbanísticos, sua prospecção, estudo, projectos,
promoção e fornecimento de serviço e assistência técnica. Explora-
ção de imóveis através de contratos de arrendamento.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora interina, Maria Isabel Narciso dos Santos
Guimarães. 09281517

LUSOTRATO � SOCIEDADE
DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 446/000113; identificação de pessoa colectiva n.º 502258896.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 9 de No-
vembro de 2000, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativa ao exercício de 1999.

A Segunda-Ajudante em substituição legal da Conservadora interi-
na, Maria Isabel Narciso dos Santos Guimarães. 12291994

CASCAIS

ALEXANDRE GONÇALVES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3463 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501736824;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/970612.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 16/
970612 � Cessação de funções de gerente de Maria Teresa Veloso
Brito Thorbjornsen e Maria Cristina Veloso Brito Thorbjornsen Re-
presas, em 10 de Dezembro de 1996, por renúncia.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 14687178

INFORBELA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4175 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502038055;
inscrição n.º 4, inscrição n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 4/980102, 22/000828 e 23/
000828.

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

Inscrição n.º 4, pela apresentação 4/980102
Facto inscrito � Nomeação de gerente.
Gerente nomeada � A sócia Maria Fernanda Duro Fernandes Pina.
Data: 27 de abril de 1994.

Inscrição n.º 5, pela apresentação 22/000828 � Designação de
gerente, em 12 de Julho de 2000 � Cecília Maria Duro Fernandes de
Carvalho, casada.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, pela apresentação 23/
000828 � Cessação de funções de gerente de Fernando António Nunes
de Carvalho, por renúncia, em 7 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 14721023

INFORSAVE � INFORMÁTICA SERVIÇO,
ASSISTÊNCIA E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 404 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503567370;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 50 e 51/981210.

Certifico que cessou funções de gerente Jorge Duarte Baginha Bran-
co e Olinda Maria Carvalho Aires Branco, por renúncia, em 9 de
Novembro de 1998.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas de 200 000$ cada, pertencendo
uma a cada uma das sócias Cesaltina Baginha Chouriço e Maria da
Conceição Baginha Branco Jorge.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 09824243

LOURDESTOUR � URBANISMO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4367 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501296786;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/981124.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

11 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 08403236

ALBERTO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6697 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502937823;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 7, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e datas das apre-
sentações: 14/971210, 16/971210, 31/35/000831 e 37/000831.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, pela apresentação 14/971220
Cessação de funções de gerente de António José de Carvalho Pinto

de Sousa, por renúncia, em 20 de Junho de 1997.
Inscrição n.º 7, pela apresentação 16/971220 � Alteração parcial

do contrato. Artigos alterados: 3.º e 5.º:

3.º

O capital social é de 400 000$, encontra-se totalmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas, de 200 000$ cada, uma de cada sócio,
António Alberto Coelho de Campos e Maria Lili Rodrigues de Gouveia
Clímaco dos Santos Campos.

5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a ambos os sócios e à não
sócia Sandra Patrícia Clímaco dos Santos Campos Pinto de Sousa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 286 � 13 de Dezembro de 2000 26 256-(85)

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois gerentes.
3 � Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício do seu

cargo, conforme for deliberado em assembleia geral.

Inscrição n.º 7, pelas apresentações 31/35/000831 � Cessação de
funções de gerentes, por renúncia: Santa Patrícia Clímaco dos Santos
Campos Pinto de Sousa, em 31 de Março de 2000; António Alberto
Coelho de Campos, em 13 de Julho de 2000, e Maria Lili Rodrigues
de Gouveia Clímaco dos Santos Campos, em 13 de Julho de 2000.

Inscrição n.º 12, pela apresentação 37/000831 � Alteração par-
cial do contrato.

Artigo alterado: 5.º
5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Rogério Soa-
res da Costa, que, desde já, fica nomeado gerente, sendo necessária a
sua intervenção para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 14722445

MARLUX � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1707 (Cascais);
identificação de pessoa colectiva n.º 500822255; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/970619.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quando
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de MARLUX �
Instalações Eléctricas, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de Nunes
dos Santos, 13, garagem, em São Pedro do Estoril, freguesia do Esto-
ril, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
assim, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação em território nacional ou estrangeiro.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14672308

B. M. G. EDIÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9108 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502501936;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 40/981216.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

16 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 08120269

PUBLICAÇÕES QUIPU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 725/
000928 (Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 22/000928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial, alterando os artigos 1.º e 2.º:

1.º

1 � A sociedade mantém a firma Publicações Quipu, L.da, tem a
sua sede na Praceta do Doutor Artur de Azevedo Rua, 300, 5.º, fren-
te, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto edições, eventos culturais e multimédia.

30 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 14751585

PROCESL � ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 301 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 501683631.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, pela apresentação 20/000929
Recondução do fiscal único efectivo e suplente, em 30 de Março

de 2000.
Prazo: triénio 2000/20002.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, pela apresentação 21/000929
Cessação de funções de gerente de Lutz Josef Lutz, por renúncia,

em 2 de Maio de 2000.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24, pela apresentação 15/

001026 � complementar
Cessação de funções de gerente de Georg Peter Fichtner, por re-

núncia, em 3 de Maio de 2000.
Inscrição n.º 29, pela apresentação 16/001026 � complementar
Designação para gerentes de Ana Filipa Soares Xavier Fernandes

de Azevedo Ferraz, casada, e Carlos Alberto Fernandes Jorge, casado,
em 14 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14713896

ZAP � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5629 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502615532;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 26/27/000913.

Certifico que cessou funções de gerente Marisa Carlos Capitão
Messias de Jesus, por renúncia, em 26 de Março de 1998.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 100 000$,
pertencente à sócia Fernanda da Silva Tavares Paz, e uma, de
300 000$, pertencente ao sócio Paulo Jorge Tavares Paz.

7.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, desde já
designados gerentes, e será remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 09793631

ZAP � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5629 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502615532;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/980430.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

12 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14672413
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EDITURBO � EDITORA DE PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9754 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502787740;
inscrições n.os 7/8; números e datas das apresentações: 11/980707 e
12/980714.

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

Inscrição n.º 7, pela apresentação 11/980707
Facto inscrito: Prestação de contas.
Ano do exercício: 1997.
Inscrição n.º 8, pela apresentação 12/980714
Facto inscrito: Eleição dos corpos sociais para o triénio 1998/2000.
Conselho de administração � presidente: Carlos Miguel Ribeiro e

Silva, casado, Rua de Damão, 10, Caxias; vogais: João Gonçalo Bar-
roso Pinho Xara Brasil, casado, Rua de Joaquim Casimiro, 41, 2.º,
Lisboa, e João Manuel das Neves Lopes, casado, Rua do Professor
Reinaldo dos Santos, 18, 2.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal:fical único, Freire, Loureiro & Associados (Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas), representada por Carlos Ma-
nuel Pereira Freire (revisor oficial de contas); fiscal su-
plente: Magalhães, Neves & Associados (Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas), representada por Luís Augusto Gonçalves Maga-
lhães (revisor oficial de contas).

Data: 30 de Abril de 1998.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 05878560

GEMA DE OVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8752 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503177806;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/981117.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da assembleia geral,
da qual consta a nomeação de gerente de Vítor António Marques Costa
Guimarães, da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 10 de Janeiro de 1998.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08170380

GEMA DE OVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8752 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503177806;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 1 e 3/981117.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a cessação de funções de Fernanda Sequeira Rubio como gerente da
sociedade em epígrafe, por renúncia. Data: 16 de Outubro de 2000.

Mais certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual
consta a nomeação de Paulo Jorge dos Anjos Marques da Costa, como
gerente da sociedade em epígrafe. Data da deliberação: 7 de Janeiro
de 1998.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08170398

GEMA DE OVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8752 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503177806;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/980929.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08129061

GEMA DE OVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8752 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503177806;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 8 e 9/960719.

Certifico que foi depositado fotocópia da escritura, da que consta a
cessação de funções Paula Cristina de Almeida Baía, como gerente da
sociedade em epígrafe, por renúncia, em 11 de Junho de 1996.
Data: 16 de Outubro de 2000.

Mais certifico que foi a escritura, da qual consta a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, tendo o n.º 1 do artigo 8.º fi-
cado a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, incumbe à sócia Fernanda Sequeira
Rubio, desde já nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 03046052

AUTOTÁXIS RAPOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 961 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/990125.

Certifico que entre Vítor Manuel Jorge Raposo, Albina Silva Ber-
nardino Raposo e Paulo Alexandre Bernardo Raposo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação Autotáxis Raposos, L.da,
e a sua sede fica instalada na Rua do General Barnabé António Fer-
reira, 1, Aruil, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local, dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transfe-
ridas ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de táxis, letra A.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma, do va-
lor de 450 000$, pertencente ao sócio Vítor Manuel Jorge Raposo;
uma, de 325 000$, pertencente à sócia Albina da Silva Bernardino
Raposo, e uma, do valor de 325 000$, pertencente ao sócio Paulo
Alexandre Bernardino Raposo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes, sócios ou
não, que forem eleitos pela respectiva assembleia geral, ficando, desde
já, nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Jorge Raposo, e sendo sufi-
ciente a sua assinatura, para obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos e para a representar, em juízo activa e passivamente.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos, estranhos ao objecto social, tais como fianças, abona-
ções, letras de favor, e outros actos semelhantes, ficando obrigados a
indemnizá-la, caso isto aconteça, por todos os danos causados.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.
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2 � Na cessão de quotas a estranhos têm preferência, a sociedade
em primeiro lugar, e os sócios em segundo, se mais de um sócio pre-
tender preferir, será a quota dividida pelos sócios na proporção das
suas quotas.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tenderem fazer parte dela, nomeando um de entre si que a todos re-
presente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08998477

CRISTEC � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8079 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501838830;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/000911.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 15 000 000$ para 100 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quota: uma, no
valor nominal de 90 000 euros, pertencente ao sócio José Antó-
nio Mascarenhas Crispim; uma, no valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio Nuno Pedro Morais Crispim, e uma, no va-
lor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio João Miguel
Morais Crispim.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 09793623

CRISTEC � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8079 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501838830;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/961009.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 2 000 000$ para 15 000 000$, tendo sido altera-
do o artigo 3.º e aditado um parágrafo ao artigo 4.º, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 15 000 000$ e corresponde
à soma de duas quotas: uma, do valor nominal de 14 000 000$, per-
tencente ao sócio José António Mascarenhas Crispim, e outra, do
valor nominal de 1 000 000$, pertencente ao sócio Nuno Pedro
Morais Crispim.

4.º

(Mantém-se).
§ único. A sociedade poderá constituir mandatários nos termos dos

artigos 252.º e 261.º do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14715562

SOLARIUM � LARES E CASAS DE REPOUSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Cascais. Matrícula
n.º 6427 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502293284;
inscrições n.os 6, 7, 8 e 9; números e datas das apresentações: 6/
970115, 7/97015, 13/971014, 26/980713.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos exercícios dos aos de 1994, 1995, 1996 e 1997.

Está conforme o original

7 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
do Santos Neves Galrito. 03089797

SOLARIUM � LARES E CASAS DE REPOUSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Cascais. Matrícula
n.º 6427 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502293284;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/960514.

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

Inscrição n.º 5, pela apresentação 9/960514
Facto inscrito: eleição dos órgãos sociais para o triénio de 1996/1998.
Conselho de administração: Manuel Lourenço de Sousa, casado;

António André Gourinho Pereira, casado, e Mónica Cláudia Gourinho
Pereira, solteira, maior.

Conselho fiscal: Azevedo Rodrigues & José Batalha, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Maria Monteiro
Azevedo Rodrigues.

Está conforme o original

7 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 03111970

LISBOA � 1.A SECÇÃO

A CARCAÇA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1996/901008; identificação de pessoa colectiva n.º 500800170;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/000520.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 22 de Setembro de 1999.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12984884

DOCA 6 � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4836/941018; identificação de pessoa colectiva n.º 503285196;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 17 e 18/000520.

Certifico a cessação de funções do gerente Frederico Pedro Passa-
nha Collares Pereira, por renúncia, em 13 de Abril de 2000, o refor-
ço do capital em 19 048 200$ , e redenominação do mesmo com
alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º a 14.º, e aditados os
artigos 15.º e 16.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de DOCA 6 � Restaura-
ção e Hotelaria, L.da, e durará por tempo indeterminado.
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2 � A sociedade tem a sua sede na Doca de Santo Amaro, arma-
zém 6, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

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

3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, por quotas ou anónimas, bem como
participar em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado pelos sócios em
dinheiro, é de 100 000 euros e corresponde a três quotas: duas, com
o valor nominal de 45 000 euros cada e outra, com o valor nominal
de 10 000 euros, todas pertencentes à sócia CERGER � Sociedade
de Actividades Hoteleiras, L.da

5.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global equivalente a dez vezes o valor do capital
social.

6.º

1 � A cessão e divisão, total ou parcial, de quotas entre sócios ou
a estranhos, depende sempre do consentimento da sociedade, gozan-
do os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segunda lugar, do
direito de preferência.

2 � Se dois ou mais sócios pretenderem exercer a preferência, serão
admitidos a exercê-la na proporção do valor das respectivas quotas
de que sejam titulares.

3 � Se a sociedade não consentir na cessão, aplicar-se-á a discipli-
na prevista nos artigos 229.º e 230.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

7.º

1 � A sociedade poderá delibera a amortização de quotas nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando o sócio que tenha pretendido ceder parte ou a totalida-

de da quota não observar o disposto no artigo antecedente;
c) Quando a quota de um sócio seja arrestada, penhorada, incluída

em massa falida, objecto de qualquer apreensão judicial, ou, por qual-
quer forma, onerada;

d) Quando o sócio se tenha apresentado ou contra ele seja reque-
rida a falência;

e) Quando algum sócio requeira ou contra ele seja requerida a apli-
cação de qualquer providência de recuperação de empresa;

f) Em caso de dissolução ou liquidação de um sócio, salvo se o seu suces-
sor for aceite como novo sócio, por deliberação da assembleia geral.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão calcula-
dos e efectuados, respectivamente, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � No caso da alínea b) do n.º 1 do presente artigo, a contrapar-
tida da amortização será equivalente ao valor nominal da quota se o
seu pagamento será efectuado em seis prestações semestrais, iguais,
sucessivas e sem juros.

4 � As quotas amortizadas poderão figurar como tal no balanço
ou ser acrescidas proporcionalmente às quotas dos outros sócios.

8.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por quatro gerentes.
2 � Os gerentes são eleitos em assembleia geral, por períodos de

três anos, mediante designação feita pelos sócios para o efeito.
3 � Os gerentes poderão ser remunerados, ou não, conforme for

deliberado em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participações nos lucros.

9.º

A representação da sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, cabe a dois gerentes.

10.º

A sociedade fica validamente obrigada nas seguintes condições:
1 � a) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e um procurador;
c) Pela assinatura de um procurador, respeitados os limites do

mandato.

2 � Fica expressamente vedado aos gerentes e aos mandatários da
sociedade obrigá-la em quaisquer negócios ou contratos estranhos ao seu
fim social, designadamente abonações, fianças e actos semelhantes.

11.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por carta registada
com aviso de recepção, telex ou fax expedido com 15 dias de ante-
cedência, em todos os casos para os quais a lei não exija outra forma
de convocação.

12.º

São válidas, independentemente de convocação, as deliberações
tomadas por unanimidade em assembleia geral, na qual compareçam
ou se façam representar todos os sócios, manifestando a sua vontade
de deliberar sobre a matéria constante da ordem de trabalhos, deven-
do a respectiva acta ser assinada por todos.

13.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
que será obrigatoriamente revisor oficial de contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

2 � o fiscal único terá um suplente.
3 � As competências, poderes e deveres do fiscal único e do su-

plente são os definidos nos artigos 419.º e 421.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

4 � O fiscal único e respectivo suplente são eleitos em assembleia
geral.

14.º

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinadas pelos sócios, se as-
sim for deliberado em assembleia geral.

15.º

No decurso de cada exercício poderão ser feitos aos sócios adian-
tamentos sobre lucros desde que observadas as regras previstas na lei.

16.º

1 � A sociedade dissolve-se por qualquer dos fundamentos previs-
tos no Código das Sociedades Comerciais.

2 � A respectiva liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente, sen-
do liquidatários os gerentes que, à data, estiverem em exercício.

Designação de gerentes e fiscal único.
Gerentes: José Luís Silvestre Cordeiro, Rua de Correia Teles, 23,

4.º, B, Lisboa; Carlos Alberto dos Santos Martins Moura, Herdade da
Aroeira, lote 10.45.104, caixa postal 114, Charneca da Caparica; José
Nunes Ferraz Leal de Araújo, Rua de Manuel da Silva Leal, 2, 5.º,
direito, Lisboa, e Natália Maria Garcia Alves Lameiras, Travessa da
Laranjeira, 1-A, Lisboa.

Fiscal único: Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua de Ferreira Dias, 924, 2.º, Porto;
suplente: António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201, Porto.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do contrato.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12984930

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Ma-
trícula n.º 6221/961004; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 19-20/
2000502.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Carlos André do Rosário Martins

Carvalho, por renúncia, em 3 de Novembro de 1998; e
Designação de gerente, em 3 de Novembro de 1998, de Susana

Manuel Pereira e Pinho Martins Carvalho.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
10922229
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ALMEIDA & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 724/600620; identificação de pessoa colectiva
n.º 500470618; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/
20000502.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 1 500 000$, e
alteração do contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º da sociedade em
epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 500 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1 625 000$, do sócio António Costa Barata de Almeida; duas do valor
nominal de 1 875 000$ cada uma, ambas em comum e sem determi-
nação de parte ou direito dos sócios Ivone Lopes Barata e Carlos
Alberto Barata de Almeida; e outra do valor nominal de 1 125 000$,
da sócia Ivone Lopes Barata.

3.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade e esta pode
exigir-lhes prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de 10 vezes o capital social, tudo nos termos e condições delibe-
radas em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios António
Costa Barata de Almeida e Carlos Alberto Barata de Almeida.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12984876

ABÍLIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 474/970519; identificação de pessoa colectiva n.º 500515050;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 5/20000428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, por deliberação de 15 de Janeiro de 2000.
Gerente: Maria Conceição Laranja Pontes, residente na Rua das

Amoreiras, 83, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12312592

ABÍLIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 474/610224; identificação de pessoa colectiva
n.º 500515050; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 5-8/20000331.

Certifico que foi registada a cessação de funções dos gerentes Carlos
Pereira Pinto e António José Couto Guerreiro, por renúncia, em 14 de
Janeiro de 2000; reforço de capital em 28 000 000$; 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, é de 30 000 000$, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 15 000 000$, pertencendo uma a
cada um dos sócios António José Couto Guerreiro e Carlos Pereira Pinto.

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 Ma-
ria Tavares. 12308218

ETD � HOLDING, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7759; identificação de pessoa colectiva n.º 503456756; data da
apresentação: 20000620.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13748688

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 195, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607/900914; identificação de pessoa colectiva n.º 500852367;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 25; números e
data das apresentações: 37 e 39/20000221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 36, averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/20000221.
Cessação de funções do vice-presidente do conselho de administra-

ção de Marc Antoine Marie Hugues Autheman, por renúncia, em 21 de
Setembro de 1999.

Inscrição n.º 25, apresentação n.º 39/20000221.
Cessação de funções do vogal efectivo e suplente do conselho fis-

cal César Gonçalves João Rodrigues & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas e José Manuel Ruivo Pena, por renúncia,
em 23 de Fevereiro de 1999.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10159940

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.
Sede: Avenida da Liberdade, 195, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607/900914; identificação de pessoa colectiva n.º 500852367;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 7/20000204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 40, apresentação n.º 7/20000204.
Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: BPI � SGPS, S. A., com sede na Rua do

Tenente Valadim, 284, Porto.
Sociedade incorporada: Banco Espírito Santo, S. A.
Modalidade: fusão por incorporação, passando a incorporante a

denominar-se BES.BPI � SGPS, S. A.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 11369370

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 195, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607; identificação de pessoa colectiva n.º 500852367; inscri-
ção n.º 39; número e data da apresentação: 12/991217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 39, apresentação n.º 12/991217.
Designação por cooptação, em 24 de Setembro de 1999, dos adminis-

tradores Jean-Luc Louis Marie Guinoiseau, residente na Avenida do In-
fante Santo, 19, 4.º, A, Lisboa; e Jean Gaston Pierre Marie Victor Laurent,
vice-presidente, residente em 4, Rue de Franqueville, 75016, Paris.

Natureza: provisória por dúvidas.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 11359170
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DOMINTEL � GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLO
EM EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4206/931027; identificação de pessoa colectiva n.º 500528454;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 50-51/20000407.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a sua
redenominação e a alteração do contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOMINTEL � Gestão, Organização e
Controlo em Empreendimentos da Construção, L.da, e tem a sua sede
em Lisboa, na Rua de Sylvio Rebelo, 9, freguesia de São João de Deus.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão, organização, controlo de
qualidade em todas as áreas da construção civil e obras públicas, co-
ordenação de todos os tipos de obras, fiscalização das mesmas, coor-
denação de projectos, todo o tipo de ensaios e testes laboratoriais de
engenharia, gestão de qualidade em empreendimentos de construção.
Elaboração de projectos, prestação de serviços de consultoria com
exclusão da jurídica e fiscal, formação de pessoas, instalação e cons-
trução de todos os sistemas ligados com edifícios inteligentes.

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 do valor nominal de 2500 euros cada uma, titu-
ladas uma por cada sócio.

São sócios actuais: Manuel Francisco Lucas Ferreira de Sousa e Casa
Universal, Projectos e Construções Domotico-Inteligentes, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12226564

EXXON PORTUGUESA (PETRÓLEOS, PRODUTOS
QUÍMICOS, COMÉRCIO GERAL E TURISMO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 919/750404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500347948; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/
20000502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 30 de Março de 2000, de Guido Ma-

nuel Negrelli Albuquerque, Luís Jorge Vallejo dos Santos Paes e João
Júlio de Saavedra Temes Domingues.

Prazo: ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12984914

AVON � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 644/820202; identificação de pessoa colectiva n.º 501241159;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 5/20000503.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes para o triénio de 2000-2002, por deliberação

de 27 de Março de 2000, de Fernando Rui da Costa Rodrigues, Luís Manuel
Pinto Bastos Vinhas, Richard Mathews Jr. e Robert Joseph Corti.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12984965

A. SILVEIRA & FIGUEIREDO � SERVIÇOS
DE ESCRITÓRIO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1826/811221; identificação de pessoa colectiva n.º 501233822;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20000504.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 350 000$ e
alteração do contrato quanto ao artigo 3.º da sociedade em epígrafe,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 400 000$, encontra-se integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores do património social e corresponde
à soma de duas quotas de 200 000$ cada uma, uma de cada sócio; que
sob sua responsabilidade declaram que as entradas correspondentes ao
aumento de capital se encontram totalmente realizadas pela respec-
tiva entrega de numerário na caixa social e  que não à exigida pela
lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de outras entradas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12985023

AUTO-ESTRADAS DO ATLÂNTICO � CONCESSÕES
RODOVIÁRIOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7899/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504290592;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20000525.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções de João Francisco Emauz de Vasconcelos Gui-

marães, por renúncia, em 10 de Dezembro de 1999, com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12985031

AQUAPOR � SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6621/970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503913758;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 30, 31, 32 e 33/990806.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores João Álvaro Bau e Nuno

Magalhães Silva Cardoso, por renúncia, em 26 de Maio de 1998.
Designação de membros do conselho de administração, em 26 de

Maio de 1998: IPE � Investimentos e Participações Empre-
sariais, S. A., com sede em Lisboa, na Avenida de Júlio Dinis, 11,
Lisboa; e IPE Capital � Sociedade de Capital de Risco, S. A., com
sede em Lisboa, na Avenida de Júlio Dinis, 9, 1.º, Lisboa.

Prazo: triénio em curso de 1997-1999.
Cessação de funções dos administradores IPE � Investimentos e

Participações Empresariais, S. A. e IPE Capital � Sociedade de Ca-
pital de Risco, S. A., por renúncia, em 31 de Março de 1999.

Designação de membros do conselho de administração, em 31 de Março
de 1999, de António Júlio de Almeida, residente na Praça da República,
57, Montijo; e Guilherme Filipe Peniche Rosa, residente na Avenida do
Professor Dr. Egas Moniz, 71, 6.º, esquerdo, Massamá, Queluz.

Prazo: triénio em curso de 1997-1999.

Mais certifico que, em relação à inscrição anteiror, o nome cor-
recto do administrador referido em primeiro lugar, é António Júlio
Alves de Almeida.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12311391
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BPI LEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2653/821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501323686;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 5/20000505.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração, fiscal único e suplente,

em 31 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � José Miguel Gomes da

Costa; vogais � Joaquim Cavaqueiro Mestre e António José Albino
Freire.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre
1, 7.º, Lisboa; suplente � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade
de Revisores oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º,
Lisboa.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12985040

AUTO TÁXIS BALEEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 844/680722; identificação de pessoa colectiva n.º 500453039;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 24/20000504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 2 de Maio de 2000, de Altino Jorge

Baldo Videira.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12312770

EL PASO ENERGY PORTUGAL L. L. C.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8156/980209; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 18-19/20000504.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do representante efectivo de Kenneth P. Wisnoski,

por destituição, em 28 de Março de 2000, com efeitos a partir de 31 de
Dezembro de 1999, e o representante suplente Richard A. Vaughan, foi
designado para exercer o cargo de representante efectivo, em 20 de Mar-
ço de 2000, com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 1999.

Designação do representante suplente, em 31 de Dezembro de 1999, de
Mark Croke, 2114 Sunset Blvd, Houston, Texas, 77005, E. U. A., com
mandato até à data da primeira reunião, do conselho de administração da
sociedade posterior à próxima assembleia geral anual de accionistas, ou até
à nomeação do respectivo sucessor devidamente nomeado e qualificado.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12985104

DATAPROF DE PORTUGAL � IMPORTAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7037/971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504066439;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20000504.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade,
tendo as contas sido aprovadas em 7 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12312762

ACTIVIDADES HOTELEIRAS FLOR DE SAPADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 365/830817; identificação de pessoa colectiva
n.º 501392106; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 8-9/20000503.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Dilermando Augusto Paulo dos Santos, por renúncia, em 13 de Janei-
ro de 2000; o reforço de capital em 500 000$; e a alteração do con-
trato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, que corresponde à soma das seguintes quotas: três de
330 000$ cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel
Francisco de Jesus, José Fernando Fidalgo Proença e António Au-
gusto Fidalgo Proença; e uma de 110 000$, pertencente à sócia Fer-
nanda Costa Pereira.

Gerente designado: António Augusto Fidalgo Proença.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12984990

DENTOPITECO � LABORATÓRIO
DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6294/961115; identificação de pessoa colectiva n.º 503755656;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20000503.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 3 600 000$; e
a alteração do contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 4 000 000$, realizado em dinheiro e corres-
ponde à soma de quatro quotas iguais de 1 000 000$ cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12984981

EUROTOMO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4191/931026; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 1/20000503.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Tenente Espanca, 31, 1.º, es-

querdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12984957

A. M. LOPES � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 208/880406; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501973354; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
2000502.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 98 000 000$ e
a alteração do contrato, da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 50 000 000$,
pertencente ao sócio Adelino Mendes Lopes; e outra de
50 000 000$, pertencente à sócia Maria Graciete Batalha Marques
Mendes Lopes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12984892

AUTO GARAGEM O ESTALEIRO,
REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9099/20000505; identificação de pessoa colectiva
n.º 503026514; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/
20000505.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, com
transferência de sede social de Loures para Lisboa, passando o ar-
tigo 1.º da sociedade em epígrafe, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto-Garagem O Estaleiro, Repara-
ções de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Azinhaga do Beco,
letras AS, Charneca do Lumiar, freguesia da Charneca, do concelho
de Lisboa e durará por tempo indeterminado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12312746

ALCÂNTARA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 687/840706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501449167; inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 6/
20000427.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 22 de

Março de 2000.
Prazo: quadriénio de 2000-2003.
Conselho de administração: António Manuel dos Santos Gonçal-

ves, Luís Cardoso de Menezes e João de Moura Ramos.
Fiscal único: efectivo � A. Gândara, O. Figueiredo e Associa-

dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � A.
Santos, J. Alves e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12984191

ALNO � SOCIEDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3611/930119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502914556; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 10/20000508.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 1 600 000$, e
a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º da sociedade em epígrafe,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 2 000 000$, e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 1 200 000$,
pertencente à sócia Maria Beatriz Barbosa de Andrade Albuquerque
de Noronha da Costa; uma do valor nominal de 400 000$, perten-
cente ao sócio Marcus Soares de Albergaria de Noronha da Costa; e
duas iguais do valor nominal de 200 000$, pertencentes uma delas a
cada um dos sócios Bartolomeu de Albuquerque Soares de Albergaria
de Noronha e Ana de Jesus de Albuquerque Soares de Albergaria de
Noronha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
12312827

BRUNO PINTO BASTO BOBONE � SERVIÇOS
DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4590/940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503213160;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/20000508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social.
Artigo alterado: 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BBSF � Serviços de Gestão e
Participações, L.da, e tem a sua sede na Rua da Imprensa, 9, 3.º, es-
querdo, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12985090

DRAGADOS INTERNACIONAL DE PIPELINES DAIP, S. A.
(Sucursal de Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5993/960604; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 9/20000418.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede do local da representação: Avenida do Mare-

chal Craveiro Lopes, 8-B, 6.º, direito, freguesia do Lumiar e São João
de Brito, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11366943

AQUAPOR � SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6621/970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503913758;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 12/20000505.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração, fiscal único e suplente,

em 31 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Mário Lino Soares Cor-

reia, residente na Rua de Augusto Gil, 15, 4.º, esquerdo, Lisboa; vo-
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gais � Artur Manuel Ascenso Martins Pires, residente na Rua Vinte
e Quatro, 20, Bairro da Encarnação, Lisboa; Paulo Jorge Oliveira
Ribeiro de Campos, residente na Costa da Guia, Urbanização Villas
Bonitas, 5, Cascais; António Júlio Alves de Almeida, residente na
Praça da República, 57, Montijo; Guilherme Filipe Ribeiro Peniche
Rosa, residente na Avenida do Professor Doutor Egas Moniz, 71, 6.º,
esquerdo, Massamá, Queluz.

Fiscal único: efectivo � Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues e
Silvério Rodrigues, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede em Lisboa, Rua do Patrocínio, 63, 1.º, D; suplente � José Celes-
tino Gomes Rodrigues, revisor oficial de contas, residente com o
anterior.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12312819

AQUAPOR � SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6621/970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503913758;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 28/20000128.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 120 000 000$
e a alteração do contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
320 000 000$, representando por 320 000 acções, do valor nominal
de 1000$ cada uma, e encontra-se integralmente subscrito e realizado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 11368756

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 195, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607/900914; identificação de pessoa colectiva n.º 500852367;
inscrições n.os 41 e 42; números e datas das apresentações: 22/
20000301 e 32/20000315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 41, apresentação n.º 22/20000301.
Designação de administradores, em 30 de Março de 1999.
Manuel António Ribeiro Serzedelo de Almeida, residente na Ave-

nida de Sidónio Pais, 22, 2.º, esquerdo, Lisboa; e, José Maria Espí-
rito Santo Silva Ricciardi, residente na Avenida da República, 597,
Cascais.

Prazo: até final do quadriénio em curso de 1996-1999.
Inscrição n.º 42, apresentação n.º 32/20000315.
Designação em 30 de Março de 1999, do vogal efectivo do conse-

lho fiscal Belarmino, Eugénio Ferreira e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Liberdade,
245, 7.º, Lisboa; e do suplente, António da Trindade Nunes, revisor
oficial de contas, residente no edifício As Caravelas, Rua do Dr.
Eduardo Neves, 9, 6.º, Lisboa, para o quadriénio em curso de
1996-1999.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Maria Irene Dias Emídio Palma.
11485604

BENEDITO & IGREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1858; identificação de pessoa colectiva n.º 502353341; data da
apresentação: 20000620.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13748483

AUDIGESCONT � AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2826; identificação de pessoa colectiva n.º 502696508; data da
apresentação: 20000620.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13478222

ANTÓNIO MATEUS HELENO � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2818; identificação de pessoa colectiva n.º 501563440; data da
apresentação: 20000620.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13749200

ARMAZÉNS DE TECIDOS COLAÇO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 224; identificação de pessoa colectiva n.º 500823464; data
da apresentação: 20000619.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13478206

BIDENTAL � MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 293; identificação de pessoa colectiva n.º 500591474; data
da apresentação: 20000619.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13478214

ANTÓNIO RODRIGUES DIAS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 512; identificação de pessoa colectiva n.º 500512523; data
da apresentação: 20000619.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 08740402
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A CENTRAL DE QUIONGA � VINHOS E COMIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 191; identificação de pessoa colectiva n.º 500802440; data
da apresentação: 20000619.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 13478192

A. J. J. B. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 556; identificação de pessoa colectiva n.º 501813993; data
da apresentação: 20000619.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 12297550

BORGES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 482/420523; identificação de pessoa colectiva
n.º 500961425; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 5-6/20000329.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a
redenominação do mesmo, com alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º, 5.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas partes sociais de 2500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunera-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios que, ficam desde já, nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em quaisquer actos e
contratos, bem como para a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

Salvo determinação da lei em contrário, as assembleias gerais serão
convocadas por meio de carta registada dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Salustiano Romero Fernandez,

Gil Gabriel da Cruz Dinis e Joaquim Pinheiro Lopes, por renúncia,
em 26 de Outubro de 1999.

Ficou depositado na pasta respectiva, o teor actualizado do contrato.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12311413

PORTO
PORTO � 3.A SECÇÃO

GUININVEST � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
INDUSTRIAIS DA GUINÉ-BISSAU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 483/981009 (Maia); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2,

inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e datas das apresentações: 14 e 15/001004, 11/001009 e
6/001007.

Certifico que foram depositadas actas e carta de onde consta a
cessação de funções de todos os membros dos órgãos sociais, em 27 de
Junho de 2000, por destituição, a designação dos membros dos ór-
gãos sociais, até termo do mandato em curso:

Conselho de administração: presidente � António José Baptista
Cardoso e Cunha; Carlos José Ferreira Pinto Coelho de Mendonça e
Eduardo Miguel Brito Nogueira, casados.

Fiscal único: efectivo � A. Figueiredo Lopes & José Soutinho,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pinto
de Almeida Soutinho; suplente � José Milheiro de Oliveira Barbosa,
revisor oficial de contas, em 27 de Junho de 2000.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções do presiden-
te do conselho de administração, António José Baptista Cardoso e
Cunha, em 9 de Outubro de 2000, por renúncia; e a designação do
administrador, até termo do mandato em curso, de Paulo Guimarães
Cardoso e Cunha, casado, em 9 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652644

SPEL � SOCIEDADE DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 4489/
940512 (Maia); identificação de pessoa colectiva n.º 501737855; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 14/20000929.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 2 500 000 euros, tendo
sido alterado o artigo 5.º n.º 1, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 2 500 000 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado e é dividido em 2 500 000 acções nomi-
nativas, cada uma com o valor nominal de 1 euro.

2 � O capital poderá ser elevado até 5 000 000 de euros , por uma ou
mais vezes, por deliberação do conselho de administração, que fixará, nos
termos legais, as condições de subscrição, nomeadamente o deferimento
das entradas e as categorias de acções a emitir, de entre as existentes.

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

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12650005

ZOLLERN � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES
E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4168/940208 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 502323710; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 21-22/20000929.

Certifico que foram depositadas carta e acta de onde consta a cessação
de funções do gerente Rupprecht Hans Joachim Freiherr von Rothkirch
und Panthen, em 30 de Junho de 2000, por renúncia; e a designação do
gerente Horst Ichael Holzbaur, casado, em 30 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12649996

PETROBEIRAS � PRODUTOS PETROLÍFEROS
DAS BEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5555/950313 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
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n.º 502184558; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 10-11/200001016.

Certifico que foram depositadas carta e acta de onde consta a ces-
sação de funções do administrador Manuel Neves Tavares de Olivei-
ra, em 30 de Abril de 1999, por renúncia; e a designação do adminis-
trador, até termo do mandato em curso, de Carlos Manuel Faria
Alfama, casado, em 27 de Março de 2000.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653489

PECEVORA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 691/20001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 502485248; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 28/
20001013.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º da sociedade em
epígrfe, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PECEVORA � Sociedade Comer-
cial de Peças e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Travessa de
Manariz de Baixo, 173 e 193, freguesia de Fânzeres, concelho de
Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
100 000 euros, à sócia AUTORETALHO � Comércio de Peças e
Acessórios para Automóveis, S. A.; e duas quotas, uma no valor no-
minal de 23 000 euros e outra do valor nominal de 2000 euros, à sócia
Vauner (Holding), SGPS, S. A.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653896

MARIA MANUELA & PAULO RIBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 497/941018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503278556; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 19/20001017.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Manuela & Paulo Ribas, L.da, e
tem sede na Rua de Marta Mesquita da Câmara, 110, A1, 1.º, fregue-
sia de Lordelo do Ouro, Porto.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653900

LOP � ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3511/930709 (Valongo); identificação de pessoa colectiva
n.º 503023515; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
20001026.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 200 000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, e está dividido em quatro quotas: uma de 195 000 eu-
ros, do sócio Carlos Manuel Silva Lopes da Silva; outra de 2500 eu-
ros, do sócio Augusto José Ferreira de Matos; e duas de 1250 euros,
uma de cada uma das sócias Susana Monteiro Lopes da Silva e Rita
Monteiro Lopes da Silva.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11528095

ISABEL MIMOSA FERREIRA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11/891011 (Gondomar); identificação de pessoa colectiva
n.º 502229268; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 3, 4 e 5/20001023.

Certifico que, cessaram funções, os gerentes Isabel Mimosa Fer-
reira da Cruz e Emídio Ferreira de Castro, em 11 de Outubro de 2000,
por renúncia, tendo sido alterado o artigo 5.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica afecta ao sócio António Fernando Barros de Al-
meida França, desde já designado gerente, ficando a sociedade obriga-
da, em todos os seus actos e contratos, com a sua assinatura.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11528508

ARBRANCO � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 919/881221 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 502082488; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 9-10/
20001009.

Certifico que foi efectuada a recondução dos membros dos órgãos
sociais para o biénio de 2000-2001, em 12 de Janeiro de 2000.

Mais certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto
é o seguinte:

Sede: Rua do Abade Mondego, 199, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653950

EFACEC � SISTEMAS DE ELECTRÓNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 724/910410 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 502533447; averbamentos n.os 2, 3 e 4 à inscrição n.º 15 e ins-
crição n.º 17; números e data das apresentações: 8, 9, 10 e 11/
20001017.

Certifico que foram depositadas cartas e actas de onde consta a
cessação de funções de Rui Gilberto Sabino Marques, em 9 de Feve-
reiro de 2000, por renúncia; José António Correia de Morais, passa
a exercer o cargo de presidente do conselho de administração, em
representação de EFACEC � SGPS, S. A., em 9 de Fevereiro de 2000;
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a cessação de funções dos administradores Amílcar Soares Martins,
Alberto Joaquim Milheiro Barbosa, Fernando Pinto Oliveira e Alfredo
do Nascimento Melo; e do fiscal único e suplente, Belarmino Mar-
tins Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas; e António da Trindade Nunes, em 28 de Fevereiro de 2000,
por renúncia; e a designação do administrador, para redução de nú-
mero, do fiscal único e suplente e até termo do mandato em curso,
de José António José de Melo, casado; Bernardes Sismeiro & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Manuel Heleno Sismeiro e José Poças Esteves, revisor oficial de con-
tas, casado, em 28 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652334

GILBERTO & FLORINDA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 509/850206 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 501530045; inscrições n.os 11 e 12; números e data das apre-
sentações: 28-29/20001017.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º (corpo e § 2.º),
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
250 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Armando de Jesus
Monteiro e Margarida Maria Moreira da Silva Monteiro.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta os sócios
Armando de Jesus Monteiro e Margarida Maria Moreira da Silva
Monteiro, esta agora nomeada gerente.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um só gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652326

RESPOSTA CHAVE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 915/990922 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 504310445; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: of. 16-17/20001017.

Certifico que, César Fernando de Aquino Clemente, cessou funções
de gerente em 22 de Setembro de 2000, por renúncia, tendo o capital
sido elevado à cifra de 25 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º
(corpo), 4.º, 5.º e 9.º (§ único), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

corpo

A sociedade adopta a firma Resposta Chave, Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, com sede na Rua de Álvaro Castelões, 752, fre-
guesia e concelho de Matosinhos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, podendo ser elevado, por uma ou mais vezes, pelos sócios, ou
pela admissão de entidades ou pessoas estranhas à sociedade, segundo
o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores que compõem o activo da sociedade, é de 25 000 eu-

ros, correspondente à soma de duas quotas: sendo uma do valor no-
minal de 20 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Domingues dos
Santos; e outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia
Ana Sofia Oliveira Vaz.

ARTIGO 9.º

§ único. Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios, Ma-
nuel Domingues dos Santos e Ana Sofia Oliveira Vaz.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652369

JOAQUIM MANUEL LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2640/921105 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 502874058; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/
20001017.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 18 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

5 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652342

DENTIS (SERVIÇOS DE SAÚDE ORAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 092/990323 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 504777661; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: of., 23, 24, 25 e 26/20001018.

Certifico que, José Alberto Gonçalves da Rocha Coelho e Maria da
Graça Pinto Ribeiro Guedes, cessaram funções de gerentes em 19 de
Julho de 2000, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 6.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, dividido em quatro quotas: sendo uma de 300 000$, per-
tencente ao sócio António Manuel Ferreira Angeja; uma de 600 000$,
pertencente ao sócio José Maria da Silva Mendes Corte Real; e duas
de 51 205$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Antó-
nio Sérgio Carvalho Guimarães Amaral de Mascarenhas e Luís Jorge
Moreira Pinto Silveira.

6.º

1 � A gerência social, é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada
por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua designação
e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já designado o
sócio José Maria da Silva Mendes Corte Real.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Celebrar contratos de locação mobiliária;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11528273
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CASA ANGOLA INTERNACIONAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 280/871230 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 501567798; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 2/
20000907.

Certifico que foi efectuada a designação dos membros dos órgãos
sociais, cujo extracto é o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de
1998-2001.

Conselho de administração: presidente � Fernando Henrique Al-
ves Pinto; vogais � Adriano da Fonseca Sampaio e Rui Pedro Coe-
lho Moreira, casado.

Conselho fiscal: efectivo � Moreira Valente & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Oliveira
Moreira; vogais � Vasco Amorim de Figueiredo e João Carlos do Sul
Ribeiro; suplente � Benjamim António Moreira Valente, revisor
oficial de contas, casado, em 30 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06943748

ÓSCAR MORGAN FERNANDES � ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8712/970828 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 503953652; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20001027.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 5 012 050$, tendo
sido alterados os artigos 1.º n.º 1, 2.º, 3.º e 5.º n.º 1, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Óscar Morgan Fernandes � Arqui-
tectura e Design, L.da, e tem a sua sede na Praceta de João Villarett,
15, 1.º, direito, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de arquitectu-
ra, planeamento urbanístico, design gráfico, design de interiores, de
equipamento e de mobiliário. Decoração de interiores. Comércio de
mobiliário, artigos de iluminação e todo o tipo de artigos de decora-
ção bem como têxteis-lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5 012 050$, dividido em duas quotas: sendo uma do va-
lor noimnal de 3 007 230$, pertencente ao sócio Óscar Gabriel
Amâncio Morgan Fernandes; e outra do valor nominal de 2 004 820$,
pertencente à sócia Carla Manuela Botelho da Fonseca Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, ficam a cargo do
sócio Óscar Gabriel Amâncio Morgan Fernandes, que se mantém na
gerência e da sócia Carla Manuela Botelho da Fonseca e Fernandes
que, desde já, fica nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529610

ANDRADE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 134/990331 (Valongo); identificação de pessoa colectiva
n.º 504709240; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/
20001031.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 4.º n.os 1 e 2, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria, comércio, importação, expor-
tação e reprresentações de equipamentos para captação e tratamen-
tos de água; construção civil; serviços de pichelaria e electricidade;
comércio a retalho de artigos de papelaria, drogaria, perfumaria e
artigos têxteis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Helder Miguel Vieira
Andrade que, se mantém, como gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos, que envolvam responsabilidade, é bastante a
assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529318

ELECTRÓNICA CARNEIRO PINTO � COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 846/990113 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 504536214; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 18/20001106.

Certifico que foi depositada a acta de onde consta a cessação de funções
do gerente Steven Dinkelmann, em 5 de Julho de 2000, por renúncia.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529350

PLURICANAL GONDOMAR � TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 6712/
960126 (Gondomar); identificação de pessoa colectiva n.º 503609552;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/20001106.

Certifico que, o capital social foi elevado à cifra de 200 000 000$,
tendo sido alterado o artigo 4.º n.º 1, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 000$, e está representado por 200 000 acções do valor
nominal de 1000$ cada uma.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529598

TRANSHUAMBO � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 584/20000921 (Matosinhos); inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/20000921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSHUAMBO � Transpor-
tes Nacionais e Internacionais, L.da, tem a sua sede na Rua de Cândi-
do dos Reis, 1025, 1.º, freguesia de Custóias, concelho de Matosi-
nhos.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar filiais,
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 000$, e está dividido em duas
quotas iguais de 5 000 000$, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios Dulce Paula da Conceição Lino e António Fernando Lino.

2 � A quota de cada um dos sócios encontra-se realizada quanto a
metade do seu valor em dinheiro, devendo o restante ser realizado
também em dinheiro, até 31 de Janeiro de 2001.

4.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 20 000 000$, bem como
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer, mediante
o juro e demais condições a fixar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais serão ou
não remunerados, conforme for deliberado.

2 � Ficam porém, desde já designados gerentes, ambos os sócios
Dulce Paula da Conceição Lino e António Fernando Lino e o não
sócio Ernesto Augusto Jorge Páscoa, casado, residente na Rua de D.
Frei Rodrigo da Cunha, 135, 1.º, esquerdo da Leça do Balio, Matosi-
nhos.

3 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois ge-
rentes em conjunto.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel e imóvel;
b) Celebrar contratos de locação financeira.

6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão a não sócios, depende do consentimento da socie-

dade, à qual fica reservado o direito de preferência e depois dela aos
sócios não cedentes, direito este que deverá ser exercido no prazo
máximo de 30 dias após a notificação por carta registada do pertenso
cedente.

3 � Havendo mais de um sócio interessado na aquisição da quota,
esta será dividida por eles na proporção das suas quotas.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529342

INTEGRUM � SERVIÇOS PARTILHADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 738/890516 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 502159855; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 21 e inscrição
n.º 26; números e data das apresentações: 15-16/20001110.

Certifico que foram depositadas carta e acta de onde consta a ces-
sação de funções do administrador David Graham Shenton Bain, em
29 de Maio de 2000, por renúncia; e a designação do administrador,
até termo do mandato em curso de Ângelo Gabriel Ribeirinho dos
Santos Paupério, casado, em 29 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529970

ANTÓNIO DE SOUSA PIRRACO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 149/670807 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 500026742; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/20001110.

Certifico que foi efectuada a cessação de funções do gerente José
da Silva Pirraco, em 2 de Abril de 2000, por óbito.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529989

MOLDURAS � MARTA & MAFALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7219/960701 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 503676071; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20001017.

Certifico que foram depositadas carta e acta de onde consta a ces-
sação de funções de gerente de Maria Adelaide Vieira Soares, em 31 de
Julho de 2000, por renúncia.

Está conforme o original.

1326 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653985

FERREIRA & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7705/961114 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 503772070; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/
20001004.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 25 000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (correspondente a 5 012 050$), dividido em duas quo-
tas iguais dos valores nominais de 12 500 euros (correspondente a
2 506 025$) cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios An-
tónio Augusto Covilhã Ferreira e Maria Cândida Batista da Cunha
Ferreira.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12644390

GIRAUD PORTUGAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9803/980422 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 504218581; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 6-7/20001004.

Certifico que foram depositadas carta e acta de onde consta a ces-
sação de funções do gerente José Manuel de Oliveira Campos, em
25 de Setembro de 2000, por renúncia; e a designação do gerente
Afonso José da Cunha Mendes, casado, em 25 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12644404

MAGARFIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 991/991012; identificação de pessoa colectiva
n.º 504621955; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
20000926.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe, que ante-
riormente se denominava MAGARFIL � Entrega de Documentos e
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Comércio de Lembranças, L.da, foi elevado à cifra de 50 000 euros,
tendo sido alterados os artigos 1.º (corpo), 2.º e 3.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MAGARFIL � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Rua do 18 de Abril, 82, freguesia de
São Cosme, concelho de Gondomar.

2.º

O objecto social consiste no seguinte: transportes nacionais e in-
ternacionais e transportes rodoviários de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por duas quotas: uma de 47 500 euros, do
sócio Manuel Arnaldo dos Santos Vieira; e outra de 2500 euros, da
sócia Filomena da Conceição da Cunha Ribeiro.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12639915

TREVO DOCE LAR � APOIO À FAMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 7339/
960730 (Gondomar); identificação de pessoa colectiva n.º 503692093;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20000926.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe, foi eleva-
do à cifra de 3 000 000$, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 3 000 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor nominal de
1 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Emília
Moreira de Castro e José Vieira Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12639907

FERSEQUE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 23 089/
770825 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva n.º 500687765;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/20001113.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 15 000 000 euros,
tendo sido alterados os artigos 4.º e 5.º n.º 2, que ficaram com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social, é de 3 007 230 000$,
equivalente a 15 000 000 euros, dividido e representado por
3 000 000 de acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

5.º

2 � O capital social será representado por títulos de 1, 5, 10, 25,
50, 100, 1000, 10 000, 50 000 e 100 000 acções.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529393

JOSÉ BARROS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 432/790201 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 500823731; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/
20001113.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 100 000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e correspondente à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Arménio Lopes Xavier de Barros, José Armando Lo-
pes Xavier de Barros, Mário Lopes Xavier de Barros e Joaquim Lo-
pes Xavier de Barros.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11529407

SOCIEDADE AGRÍCOLA FERNANDES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 022/900803 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 502391626; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data das apresentações: of. 15 e
of. 16/20000929.

Certifico que foi depositada escritura de onde consta a cessação de
funções do gerente Joaquim Fernandes da Costa e Maria Isabel Go-
mes de Oliveira, em 28 de Junho de 2000, por renúncia.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652652

TRANSPORTES EDUARDO & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6924/960322 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 503619310; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: of. 4 e 5/20000925.

Certifico que foi depositada escritura de onde consta a cessação de
funções do gerente Eduardo Jesus Silva, em 13 de Setembro de 2000,
por renúncia; e a designação do gerente Márcia Cristina Mendes de
Andrade, em 13 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653551

LAMIRÉ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 673/20000302 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 504860518; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
20001003.

Certifico que foi depositada a acta de onde consta a designação do
fiscal único e suplente, até termo do mandato em curso, de António
Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por António Monteiro de Magalhães e Carlos Al-
berto Freitas dos Santos, revisor oficial de contas, casado, em 7 de
Abril de 2000.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652911
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IMOPINCEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 670/20000302 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 504850741; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 112/
2001003.

Certifico que foi depositada a acta de onde consta a designação do
fiscal único e suplente, até termo do mandato em curso, de António
Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por António Monteiro de Magalhães e Carlos Al-
berto Freitas dos Santos (revisor oficial de contas), casado, em 7 de
Abril de 2000.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12652881

FELGAIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 514/20000904 (Valongo); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/000904.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FELGAIA � Sociedade de Constru-
ções, L.da, fica com sede na Rua do Sport Clube, 411, 1.º, direito,
traseiras, da freguesia de Ermesinde, do concelho de Valongo, e dura-
rá por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do
registo definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou qualquer outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, dividido em duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo
uma ao sócio Fernando Vaz Ferreira e outra à sócia Maria Teresa
Monteiro de Albuquerque.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura conjunta daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais de competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-

so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653381

PEDROTIR � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4348/940404 (Gondomar); identificação de pessoa colectiva
n.º 503187291; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 21-22/001006.

Certifico que foram depositadas carta e acta de onde consta a cessa-
ção de funções do gerente Armando Carlos do Carmo, em 4 de Outu-
bro de 2000, por renúncia, e a designação do gerente Maria Manuela
Tavares do Carmo Pereira Marques, casada, em 4 de Outubro de 2000.

17 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12653373

SANTARÉM
ABRANTES

SILVIDATA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1160/
930514; identificação de pessoa colectiva n.º 502993650; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541411

FRANCISCO DO CARMO SILVEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 599/
810908; identificação de pessoa colectiva n.º 501224890; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541403

MANUELA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 960/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502385251; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541527

SOCIEDADE PANIFICADORA DO CARVALHAL E SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 232/
630619; identificação de pessoa colectiva n.º 500416770; data da
apresentação: 000627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541519

ANGELINA & LÚCIO � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1281/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503463590; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541497

JOAQUIM DOS SANTOS BIOUCAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1183/
930929; identificação de pessoa colectiva n.º 503063568; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541500

PRIMETIME � PRODUÇÕES
E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1529/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 504245708; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541470

ESPERANÇA NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 977/
901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502431849; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541454

DR. LUÍS VALÉRIO � CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1468/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504027050; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541381

MANUEL HENRIQUE DE MATOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 669/
840910; identificação de pessoa colectiva n.º 501475745; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541373

JUSTAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 847/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502134232; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541365

NETO & COXINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 884/
890921; identificação de pessoa colectiva n.º 502219882; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541357

CLÍNICA DENTÁRIA DR. MARCELLO
CASTELLANO JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1252/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503340286; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572431

JOÃO CORREIA ROSADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1253/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503340243; data da
apresentação. 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572423

CRÓMIO � PUBLICIDADE, MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1322/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503591408; data da
apresentação: 000627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572415

ALMIRANTES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 644/
830301; identificação de pessoa colectiva n.º 501386645; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572407

BERNARDOS � LAGARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1333/
960321; identificação de pessoa colectiva n.º 503613410; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572393

RUTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE MATÉRIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1328/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591467; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572385

DR. FRANCISCO JOSÉ � CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1442/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503971081; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541438

ABRANTUR � SOCIEDADE DE TURISMO DE ABRANTES, S. A.
(anteriormente ABRANTUR � SOCIEDADE DE TURISMO

DE ABRANTES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 776/
880418; identificação de pessoa colectiva n.º 501897615; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 9/001030.

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

Facto: aumento de capital � 10 025 000$, após aumento de
25 000$, realizado em dinheiro e subscrito pela sócia Maria de Fáti-

ma Gusmão Simonette Aço Pereira; e em consequência, por delibera-
ção de 20 de Setembro de 2000, transformação da sociedade em anó-
nima; e ainda por consequência, alteração dos artigos do pacto, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, forma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de ABRANTUR � Sociedade
de Turismo de Abrantes, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 118, qui-
lómetro n.º 142, 1, Pego, Abrantes.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode a
sede deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação permanente no País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimen-
tos turísticos, restaurantes, pubs, móteis, hóteis, mini-mercado, dis-
cotecas, organizações e exploração de actividades desportivas, desig-
nadamente hipismo, futebol, ténis, hóquei, atletismo e desportos
motorizados, jogos de aposta, designadamente bingo e organização e
exploração de corridas de cavalos.

2 � A sociedade pode adquirir, através de uma deliberação do con-
selho de administração, participações em sociedades com objecto di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II
Capital social, acções representativas e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 10 025 000$, está integralmente subscri-
to e realizado e encontra-se representado por 10 025 acções ao por-
tador, com o valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � As acções ao portador poderão ser convertidas em acções
nominativas a requerimento do accionista e à sua custa.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 15, 20,
50, 100 ou mais acções.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

1 � Por simples deliberação do conselho de administração o capi-
tal social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes por entradas
em dinheiro, até ao limite de 100 000 000$.

2 � A autorização conferida no número anterior é valida pelo prazo
máximo legalmente permitido, o qual poderá ser renovado por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 6.º

Obrigações

Por simples deliberação do conselho de administração, a socie-
dade pode emitir obrigações nas modalidades e condições legalmen-
te estabelecidas, cabendo ainda àquele órgão a execução dos actos
necessários.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir e deter acções ou obrigações próprias,
bem como realizar com elas todas as operações que julgue convenien-
tes para os interesses sociais, dentro dos limites legais.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a universali-
dade dos accionistas sendo as suas deliberações vinculadas para todos eles.

ARTIGO 9.º

Constituição

1 � Podem tomar parte na assembleia geral todos os accionistas.
2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os membros do conselho de administração, conselho fiscal ou

o fiscal único e o secretário da sociedade que não sejam accionistas,
participam nas reuniões da assembleia geral sem direito a voto.

4 � As pessoas colectivas deverão comunicar ao presidente da mesa
o nome do seu representante por carta recebida até ao último dia útil
anterior ao fixado para a assembleia geral.

5 � No caso de duas ou mais pessoas deterem acções em
compropriedade, apenas um dos comproprietários poderá participar
em reuniões da assembleia geral, devendo a sua indicação, acompa-
nhada da respectiva carta mandatária, ser comunicada nos termos do
número anterior.

ARTIGO 10.º

Competência

Compete à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório de gestão elaborado pelo conselho de admi-

nistração, discutir e aprovar o balanço, as contas e o parecer do con-
selho fiscal ou do fiscal único e decidir sobre a aplicação dos resulta-
dos do exercício.

b) Eleger a respectiva mesa, eleger os membros efectivos e suplen-
tes do conselho de administração e do conselho fiscal ou o fiscal único
e designar os seus presidentes;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações aos estatutos;
d) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos so-

ciais, sob proposta do conselho de administração, podendo para o
efeito designar uma comissão de vencimentos;

e) Tratar de qualquer outro assunto para cuja apreciação haja sido
convocada e exercer as demais competências previstas na lei.

ARTIGO 11.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e por
um secretário, eleitos ou reeleitos pela própria assembleia de entre os
accionistas ou outras pessoas por períodos de três anos, renováveis.

ARTIGO 12.º

Convocação

A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente da mesa
ou na falta por quem tenha competência legal para o fazer, no pra-
zo, condições e pelos meios estabelecidos nos estatutos e na lei.

ARTIGO 13.º

Deliberação

1 � As assembleias gerais convocadas para deliberar acerca de
aumentos de capital social superiores a 100 000 000$ ou sobre as
matérias constantes no n.º 2 do artigo 383.º do Código das Socieda-
des, só poderão funcionar em primeira convocação se se encontra-
rem presentes ou devidamente representados accionistas que repre-
sentem, pelo menos, dois terços do capital social.

2 � Salvo disposição legal em contrário as deliberações da assem-
bleia geral são tomadas por maioria dos votos emitidos.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A administração da sociedade caberá a um conselho de admi-
nistração composto por um presidente e dois ou quatro vogais.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por períodos de três anos, sendo permitida a sua
reeleição.

3 � O conselho de administração poderá designar de entre os seus
membros um administração delegado, fixando-lhe em acta as respec-
tivas atribuições e competências.

4 � As funções de administrador delegado e de presidente do con-
selho de administração são cumuláveis.

ARTIGO 15.º

Caução

A responsabilidade dos administradores poderá ou não ser caucio-
nada conforme o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Deliberações

1 � Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente é necessário que esteja presente ou representada a maioria dos
seus membros.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes. Em caso de empate
das votações o presidente terá voto de qualidade.

3 � Um administrador pode fazer-se representar numa reunião do
conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao presi-
dente, mas cada instrumento de representação não pode ser usado
mais do que uma vez.

ARTIGO 17.º

Poderes do presidente

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho em juízo ou fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho e convocar e dirigir as res-

pectivas reuniões;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações dos accionistas e

do próprio conselho.
2 � Sempre que o presidente considere as deliberações do conse-

lho, lesivas dos interesses sociais poderá suspender a sua execução,
devendo nos oito dias subsequentes requerer a convocação da assem-
bleia geral para resolver a questão, cuja deliberação será vinculativa.

ARTIGO 18.º

Representação

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos, nos precisos ter-

mos do mandato.
2 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

um dos administradores.

SECÇÃO III

Fiscalização dos negócios da sociedade

ARTIGO 19.º

Fiscalização

1 � Conforme deliberação dos accionistas, a fiscalização dos ne-
gócios sociais será exercida por um fiscal único ou por um conselho
fiscal composto de três membros efectivos e um suplente, eleitos em
assembleia geral, por período de três anos, sendo permitida a sua ree-
leição.

2 � Um dos vogais efectivos do conselho fiscal, o fiscal único e
respectivos suplentes, serão revisores ou sociedades de revisores ofi-
ciais de contas.

ARTIGO 20.º

Reunião

1 � Havendo conselho fiscal, este reúne ordinariamente nos pra-
zos estabelecidos por lei e extraordinariamente, sempre que, para tal
for convocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros
ou pelo conselho de administração.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos seus
membros, devendo os membros que delas discordarem exarar em acta
os motivos da discordância.
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CAPÍTULO IV

Exercícios sociais, balanços, lucros,
reservas e dividendos

ARTIGO 21.º

Ano social e publicações obrigatórias

O ano social coincide com o ano civil, devendo ser elaborado um
balanço anual com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 22.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço, deduzidas as verbas
que por lei se destinem à constituição de fundos de reserva, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A assembleia geral deliberará anualmente por maioria simples
sobre a percentagem do lucro de exercício e ser distribuído como di-
videndo, sem dependência do disposto no artigo 294.º do Código das
Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e finais

ARTIGO 23.º

Actas

1 � Das reuniões dos órgãos sociais, serão sempre lavradas actas
devidamente assinadas pelos respectivos membros, as quais constarão
as deliberações tomadas e as declarações de voto discordante.

2 � Exceptuam-se do disposto no número anterior, as actas da
assembleia geral, que serão assinadas pelo presidente da mesa e pelo
secretário, podendo contudo a assembleia deliberar que a acta seja
submetida á sua aprovação antes de ser assinada.

ARTIGO 24.º

Substituição de membros de órgãos sociais

Os membros eleitos designadamente para os cargos sociais, conti-
nuarão no exercício das suas funções até serem designados aqueles
que os devam substituir.

ARTIGO 25.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
emergentes ou não, destes estatutos, fica estipulado o foro da co-
marca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 26.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria repre-
sentativa de dois terços do capital social.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução, será efectuada
extrajudicialmente por uma comissão liquidatária constituída pelos
membros do conselho de administração que estiverem em exercício
ao tempo da liquidação.

ARTIGO 27.º

Derrogação da lei

A assembleia geral pode deliberar a não aplicação de normas mera-
mente dispositivas do Código das Sociedades Comerciais.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 01357220

CORTIBEL � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1519/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504198386; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572164

MATOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1403/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503862355; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572148

SÓJIPES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1434/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503940143; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572156

ALMEIDA & SILVA � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1335/
960325; identificação de pessoa colectiva n.º 503613363; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572121

JARDIM DE INFÂNCIA «O DENTINHO», L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1165/
930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503013358; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572113

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
PASSARINHO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 990/
901115; identificação de pessoa colectiva n.º 502449314; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572105
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N. C. � MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1396/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503827487; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572091

JOSÉ VASCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 874/
890816; identificação de pessoa colectiva n.º 502207248; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541390

FISABRANTES, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1448/
971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503988448; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572083

TERCEIRA IDADE EM MOVIMENTO
CASA DE REPOUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1340/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503628620; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572318

JOSÉ VITÓRIA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1613/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504641166; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572369

GASPAR & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1438/
970827; identificação de pessoa colectiva n.º 503970930; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572237

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ARTUR MARTINS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1612/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504604058; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572229

FRUTAS NAVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1099/
920522; identificação de pessoa colectiva n.º 502768525; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572210

TEJAGRO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 908/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502319089; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572270

JUSTIMAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1283/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503463612; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 6 e 7/001023.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de Vítor Hugo Marçal e

Silva.
Data: 3 de Novembro de 1998.
Causa: renúncia.
2) Facto: alteração parcial do contrato:
Artigos alterados: 3.º e 6.º, eliminando neste os seus parágrafos, os

quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes na escrita social, é de 400 000$, e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 360 000$, pertencen-
te à sócia Maria Justina Lopes e Silva Nunes; e outra do valor nomi-
nal de 40 000$, pertencente ao sócio Fernando Manuel Martins
Nunes.
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6.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos
os sócios já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para a sociedade se considere validamente obrigada.

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

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10541330

MADEIPICO � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 979/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 502431830; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572024

ABRANTIR � TRANSPORTES INTERNACIONAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1585/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504452762; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572059

JOFILMOTOS DE JORGE PEDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1163/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503013323; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572040

BATIMÉTRICA � CONSULTORES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1398/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503845400; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13572032

INFORABRANTES � FORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1329/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591475; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541446

S. V. ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 817/
881013; identificação de pessoa colectiva n.º 502048255; data da
apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 1999, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2000. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 10541420

ALCANENA

ITMI NORTE-SUL PORTUGAL � SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 723/
891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502240075; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 2/000726.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi registada a nomeação
do fiscal único para o triénio de 2000-2002.

Fiscal único: efectivo � Sociedade Patrício, Mimoso e Mendes
Jorge, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Joaquim Patrício da Silva, casado, revisor oficial de contas, residente
na Rua de Nogueira de Sousa, 8, 1.º, Lisboa; suplente � João Fernan-
des Mendes Jorge, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua
de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa.

Data da deliberação: 28 de Março de 2000.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 12941743

TRANSPORTES MOREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 869/
000308; identificação de pessoa colectiva n.º 504926268; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000630.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, cessou funções de gerente
de Dionísio Venda Morgado, por renúncia, em 30 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14116693

DISTRIMARRUJO � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 888/
000727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000727.

Certifico que entre ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade de
Desenvolvimento e Investimento, S. A., com sede no lugar do Marrujo,
Bugalhos, Alcanena e ALCAPREDIAL � Investimentos e
Imobiliários, S. A., com sede no dito lugar de Marrujo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de DISTRIMARRUJO �
Supermercados, L.da
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2 � O seu início conta-se a partir de hoje e durará por tempo
indeterminados.

3 � A sociedade vai ter a sua sede no lugar do Marrujo, freguesia
de Bugalhos, concelho de Alcanena, mas, por simples deliberação da
gerência, a mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na realização de todas as
operações inerentes à exploração comercial de supermercados, à dis-
tribuição de produtos alimentares e não alimentares, exploração de
postos de abastecimentos de combustíveis, bem como a gestão de
centros comerciais.

2 � No exercício da sua actividade, a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma
do valor nominal de 4500 euros (902 169$), da sócia ITMI Norte-Sul
Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimentos, S. A.; e
outra do valor nominal de 500 euros (100 241$), da sócia
ALCAPREDIAL � Investimentos e Imobiliário, S. A.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � Não pode qualquer sócio, nem a sociedade ou os representan-
tes legais, ceder ou a qualquer outro título, ainda que gratuito, trans-
mitir, onerar ou alienar, seja porque modo for as suas quotas sem que
antes conceda direito absoluto de preferência à sócia ITMI Norte-Sul
Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimentos, S. A.

2 � Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração de
quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será possível,
caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça, decorridos que
sejam 30 dias contados da data do recebimento da comunicação, por
meio de carta registada com aviso de recepção, do projecto de trans-
missão de quotas, do qual deverão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração com a menção a: identificação do(s) promitente(s)
adquirente(s); preço; e restantes condições do mesmo;

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira
da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente: modelo 22; e balanço analítico, de-
monstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados;

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas, pela sócia ITMI Norte-Sul Portugal �
Sociedade de Desenvolvimento e Investimentos, S. A.

3 � As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assinado na data da celebração da
escritura de constituição da sociedade, assumindo a ITMI Norte-Sul
Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimentos, S. A., o
ónus da promoção do registo, com o pagamento das respectivas des-
pesas.

4 � O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
30 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

ARTIGO 7.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto a alteração do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas cláu-
sulas, quer por introdução de novas cláusulas, a alienação ou onera-
ção de imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse do esta-
belecimento comercial, a cessão de exploração comercial do mesmo
bem como a locação a terceiros, só serão válidas e eficazes quando
tomadas por unanimidade dos votos.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juíza ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que mesmo
cabendo no objecto da sociedade exijam deliberação tomada nos ter-
mos do artigo 7.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de outras

sociedades;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
h) Prestar cauções ou garantias;
3 � A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 8.º.
2 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-

ciedade em quaisquer fianças, letras de favor, avais, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos ce-
lebrados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o in-
fractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 � Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio for inferior a 7500 euros (1 503 615$), os lucros líquidos cons-
tantes do balanço anual terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de um reserva livre de consolida-
ção financeira, o remanescente.

2 � Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros terá a
aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 11.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já nomeado gerente, para o quadriénio de 2000-2003, o
Dr. Fausto Antunes Fernandes, casado, natural da Malcata, Sabugal,
residente na Estrada da Rocha Nova, 20, em Lordemão, Coimbra,
contribuinte fiscal n.º 105499145.

ARTIGO 12.º

1 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado, fica
desde já autorizado a proceder ao levantamento total da importância
depositada na conta aberta em nome da sociedade no Crédit Lyonnais
Portugal, correspondente à totalidade do respectivo capital social.
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2 � O gerente ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue con-
veniente e com quem entender, celebrar e assinar, em nome e em
representação da sociedade ora constituída, quaisquer contratos e ou
escrituras públicas de constituição de direito de superfície, de locação
financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), prometer arrendar e
ou arrendar local para desenvolver a sua actividade comercial, pro-
meter adquirir e ou adquirir a exploração comercial de quaisquer esta-
belecimentos comerciais, prometer comprar e ou comprar quaisquer
bens imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quaisquer im-
portâncias a título de sinal ou como antecipação do cumprimento e
os respectivos preços, outorgando e assinando os respectivos
contratos-promessa e ou as respectivas escrituras definitivas de com-
pra e venda.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14116049

MARSIPEL � INDÚSTRIA DE CURTUMES, S. A.
(anteriormente MARSIPEL � INDÚSTRIA DE CURTUMES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 536/
930211; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/000721.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte
acto de registo:

Fusão, transformação em sociedade anónima e aumentado de capi-
tal de 400 000 000$ para 501 205 000$, realizado por incorpora-
ções das prestações suplementares de capital com redenominação do
mesmo, tendo alterado o pacto social que passou a ter a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima e
por tempo indeterminado, denominada MARSIPEL � Indústria de
Curtumes, S. A. e tem a sua sede na Avenida de Joaquim Pereira
Henriques, freguesia de Alcanena, concelho de Alcanena.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria de curtumes, comér-
cio de couros, produtos químicos e peles para fins industriais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 2500 euros, está integralmente subscrito
e realizado e é representado por 500 000 acções do valor nominal de
5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração, fica autorizado a aumentar o
capital uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao limite de
5 000 000 euros, desde que a sua deliberação seja tomada por unani-
midade e por todos os seus membros.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são nominativas e ao portador, podendo ser emiti-
dos títulos de 10, 25, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 � O capital social é representado por 300 000 acções nomina-
tivas e 200 000 acções ao portador.

3 � A transmissão das acções nominativas é livre entre cônjuges,
ascendentes e descendentes.

4 � A transmissão das acções nominativas entre accionistas ou a
favor de estranhos fica subordinada ao consentimento da sociedade,
deliberado em assembleia geral, a qual deverá pronunciar no prazo de
45 dias a contar do pedido, gozando em qualquer caso os accionistas
do direito de preferência nessas transmissões na proporção das ac-
ções que possuírem.

5 � Não sendo exercido o direito de preferência por algum ou
alguns dos accionistas, serão as acções relativamente às quais estes
tivessem preferência, oferecidas aos restantes accionistas na mesma
proporção atrás mencionada.

6 � Não se pronunciando a sociedade dentro do prazo referido no
n.º 4, a transmissão das acções é livre.

7 � A sociedade, caso recuse o consentimento à transmissão one-
rosa, obriga-se a fazer adquirir as acções por outrém, nas condições
de preço e de pagamento do negócio para que foi solicitado o con-
sentimento, salvo se a sociedade em assembleia geral entender e tiver
provas de que o preço é simulado. Nas transmissões gratuitas, com
excepção das referidas no n.º 3, o preço para o exercício do direito
de preferência será o valor nominal das acções ou outro superior.

8 � As limitações previstas nos números anteriores podem ser
extintas ou alteradas mediante alteração do contrato, por deliberação
da assembleia geral aprovadas por maioria de 75% do capital social,
em primeira convocatória. Em segunda, aplicam-se as maiorias pre-
vistas na lei.

9 � Os n.os 3, 4 e 5 deste artigo 4.º terão, obrigatoriamente, de
ser transcritos nos títulos das acções.

10 � A presente estipulação de preferência tem eficácia real e
obriga os herdeiros e legatários.

11 � Excepcionalmente poderá a assembleia geral deliberar com
75% do capital social, a conversão de acções nominativas em acções
ao portador.

12 � As cedências de acções sem o consentimento da sociedade
são ineficazes perante ela, não podendo os seus portadores estarem
presentes nas assembleias gerais ou outros actos societários.

13 � Os aumentos de capital deverão respeitar a proporção entre
acções nominativas e ao portador definida no n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá, por maioria simples, deliberar a amortização
das acções transmitidas gratuita ou onerosamente, sem prévio pedido de
consentimento quando exigível ou oneradas sem prévia justificação acei-
te pela sociedade, bem como todas as restantes acções que constituam a
posição do accionista vendedor, pelo seu valor nominal, com redução ou
não do capital, conforme o mais conveniente no momento para a so-
ciedade. O pagamento será efectuado em 12 prestações mensais.

2 � Poderá também a sociedade amortizar as acções, por delibera-
ção de 50% do total do capital, nos seguintes casos: interdição, ina-
bilitação, falência, insolvência ou entrada em liquidação do accionis-
ta; quando as acções forem objecto de penhora, arresto, arrolamento,
apreensão ou qualquer outro procedimento judicial; e por acordo com
o respectivo titular.

3 � Nos casos previstos no n.º 2 deste artigo deve determinar-se,
mediante avaliação, o valor real, a expensas, em partes iguais, do
accionista e da sociedade podendo o pagamento ser fraccionado nos
termos a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Mediante acordo de accionistas nisso interessados poderá o conse-
lho de administração convencionar a realização de prestações aces-
sórias, fixando montantes, termos de remuneração e reembolso, tudo,
mediante parecer favorável do fiscal único.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode adquirir acções próprias, dentro dos limites legais.
2 � A sociedade através de deliberação do seu conselho de admi-

nistração e sem carecer de consentimento de outros órgãos sociais,
poderá livremente, até ao montante do seu capital social, associar-se
a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer agrupamentos
complementares de empresas, consórcios ou entidades de natureza
semelhante, e participar na sua administração e fiscalização, bem como
adquirir participações em qualquer tipo ou espécie de sociedade, mes-
mo que de diferente objecto.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Os órgãos da sociedade são: a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto. Só tem direito a voto quem for titular de 100 acções.
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2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário que podem ser ou não accionistas.

3 � A participação dos accionistas na assembleia geral, depende
do registo das acções na sociedade em seu nome até 15 dias antes da
reunião. A cada 100 acções corresponde um voto, nas assembleias
gerais.

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

5 � A convocação das assembleias gerais será feita por meio de
anúncios publicados, pelo menos, com 30 dias de antecedência, no
Diário da República e num jornal de âmbito regional.

ARTIGO 11.º

1 � Salvo disposição legal ou contratual em contrário, em primei-
ra convocatória, as deliberações sociais são tomadas pela maioria de
50% do capital social.

2 � Em segunda convocatória aplicam-se sempre as maiorias pre-
vistas na lei supletiva.

ARTIGO 12.º

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

2 � O conselho de administração ou o fiscal único o julgarem
conveniente e o requeiram:

a) Quando accionistas que reunam as condições previstas na lei a
requeiram ao presidente da assembleia geral e com indicação concre-
ta e precisa dos assuntos a incluir na ordem do dia e justificação pre-
cisa da reunião.

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

4 � A convocatória da assembleia geral pode desde logo fixar uma
segunda data da reunião para o caso da assembleia geral se não puder
reunir na data da primeira convocatória, por falta de representação
do capital social, devendo entre as duas datas mediar mais de 15 dias.

5 � Nessa segunda reunião a assembleia geral funcionará segundo
as exigências da segunda convocatória.

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

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é constituído por três, cinco ou
sete elementos, conforme for deliberado em assembleia geral, accio-
nistas ou não, eleitos pela assembleia geral e reunirá pelo menos uma
vez em cada mês.

2 � A assembleia geral escolherá de entre os eleitos, o presidente
do conselho de administração.

3 � Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

ARTIGO 14.º

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

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

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

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
d) Praticar todos os actos e contratos, necessários à gestão da

sociedade, nomeadamente, emissão de letras, livranças, cheques e
extractos de facturas;

e) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou parte dos
mesmos;

f) Participar noutras sociedades com o mesmo objecto ou não;
g) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com o

interesse desta;
h) Financiar e prestar garantias à sociedade, em cujo capital social

tenha de algum modo participação;
i) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,

cisão, transformação e dissolução da sociedade;
j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando, desis-

tindo, transigindo em quaisquer processos e aceitar arbitragens para a
resolução de quaisquer conflitos;

k) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos.

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

3 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração, por
deliberação unânime dos seus membros, pode:

a) Encarregar especialmente, por simples acta, algum ou alguns
administradores, de se ocuparem de certas matérias de administração,
desde que caibam nas suas funções e nos limites do n.º 2 do artigo 407.º
do Código das Sociedades Comerciais;

b) Delegar, por simples acta, num ou mais administradores a aqui-
sição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis, assinar che-
ques, letras e livranças.

ARTIGO 15.º

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

ministração tenha delegado poderes bastantes para o acto, nos ter-
mos do artigo 14.º;

c) Pela assinatura de um mandatário que sozinho tenha poderes
bastantes para o acto.

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

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade pertence a um fiscal único que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas,
que terá sempre um suplente que será igualmente revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 17.º

Todos os órgãos sociais são eleitos por períodos de quatro anos,
simultaneamente, sendo reelegíveis.

CAPÍTULO IV

Lucros e reservas

ARTIGO 18.º

Os lucros de cada exercício terão a seguinte aplicação e por esta
ordem:

a) Reserva legal até aos mínimos legais;
b) Constituição ou reforço, sem qualquer limite, de fundos de re-

serva para fazer face a finalidades do interesse da sociedade, devida-
mente justificadas;

c) Remuneração dos membros do conselho de administração, se tal
for deliberado por maioria de 50% do capital social;

d) Distribuição do remanescente a título de dividendos.

CAPÍTULO V

Diversos

ARTIGO 19.º

1 � Mediante acordo com os accionistas nisso interessados, pode-
rá o conselho de administração da sociedade, em deliberação tomada
por unanimidade, convencionar a realização de prestações acessórias,
cujos termos de remuneração e reembolso constarão de notação no
livro de actas.

2 � Caso seja deliberado não remunerar as prestações acessórias a
exigir, estas deverão observar o estatuto jurídico das prestações su-
plementares previsto nos artigos 210.º a 213.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

3 � O montante global das prestações acessórias previstas no
n.º 2 deste artigo não poderão ultrapassar o montante do capital social.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral, por maioria de 50% do capital social, pode
conceder o direito a reforma aos elementos que estejam ou já te-
nham estado em exercício de funções nos órgãos sociais e estabelecer
o pagamento de um complemento de reforma desde que atinjam a
idade de 60 anos e fiquem definitivamente incapacitados.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas, tomadas nos
termos do artigo 10.º do contrato.
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ARTIGO 22.º

Qualquer litígio que venha a ocorrer entre os accionistas e a socie-
dade ou entre accionistas, será resolvido pelo Tribunal da Comarca
de Alcanena, ou pelo recurso a um tribunal arbitral, a constituir nos
termos do Decreto-Lei n.º 243/84, de 17 de Julho.

ARTIGO 23.º

Para o quadriénio de 2000-2003, são desde já designados os seguin-
tes membros para os órgãos sociais, sendo os administradores dispen-
sados de caução:

Assembleia geral: presidente � Mário João Pereira Marques, sol-
teiro, residente na Barreira Alva, Torres Novas, portador do bilhete
de identidade n.º 7722284, emitido em 13 de Janeiro de 1999, pelo
Arquivo de Identificação de Santarém, contribuinte n.º 185177913;
secretário � Nelson José Ribeiro Marques, solteiro, residente no Casal
Polinho, Casével, portador do bilhete de identidade n.º 11367171,
emitido em 15 de Junho de 1994, pelo Arquivo de Identificação de
Lisboa, contribuinte n.º 21987090.

Conselho de administração: presidente � José Silva Marques, ca-
sado com Cesaltina Pereira Ribeiro Marques, residente no Casal
Polinho, Casével, portador do bilhete de identidade n.º 2300093,
emitido em 2 de Novembro de 1994, pelo Arquivo de Identificação
de Lisboa, contribuinte n.º 135857406; vogais � João Silva Marques,
casado com Olinda Henriques Pereira Marques, residente na Barreira
Alva, Torres Novas, portador do bilhete de identidade n.º 2151667,
emitido em 15 de Dezembro de 1989, pelo Arquivo de Identificação
de Lisboa, contribuinte n.º 116941081; Humberto Manuel Silva Mar-
ques, residente nos Liteiros, Torres Novas, portador do bilhete de
identidade n.º 5385796, emitido em 17 de Setembro de 1998, pelo
Arquivo de Identificação de Santarém, contribuinte n.º 124619363;
Carlos Manuel Silva Marques, casado com Maria Ludovina Lopes de
Oliveira Marques, residente na Rua de Serpa Pinto, Torres Novas,
portador do bilhete de identidade n.º 6610201, emitido em 9 de Ja-
neiro de 1996, pelo Arquivo de Identificação de Santarém,
contribuinte n.º 122271505; e Lucília Maria Silva Marques, casada
com Luís Lopes Duarte Marques, residente em Videla, Zibreira,
portadora do bilhete de identidade n.º 5575133, emitido em 1 de
Junho de 1998, pelo Arquivo de Identificação de Santarém, contri-
buinte n.º 130396435.

Fiscal único: efectivo � Alberto Martins & Henriques Pinto �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no edifício de
Fernão de Magalhães, sala 207, na Rua do Padre Estêvão Cabral, 79,
Coimbra, titular do cartão de pessoa colectiva n.º 503581925, matri-
culada na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 130,
representada por Manuel Alberto Martins, revisor oficial de contas
n.º 438, casado, com residência na sede da sociedade de revisores
oficiais de contas; suplente � Manuel Henriques Pinto, revisor ofi-
cial de contas, com morada na Rua do Padre Estêvão Cabral, 120,
sala 204, Coimbra, matriculado na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 391, casado.

O pacto na sua redacção actualizada, está depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14116758

ANDRUI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 882/
000619; inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 4/
000619 e 7/000704.

Certifico que entre Maria Inácia Pereira dos Reis, casada com Abel
António dos Reis, na comunhão de adquiridos, residente em Zabujeiro,
Atouguia, Ourém; e Andreia Cristina Pereira dos Reis, solteira, maior,
residente em Zabujeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ANDRUI � Cons-
truções, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de José António de Carva-
lho, lote 7, 1.º, esquerdo, na vila e freguesia de Minde, concelho de
Alcanena.

3.º

O objecto social consiste na construção de obras públicas e priva-
das, compra e venda de imóveis, desenvolvimento de projectos de
engenharia civil, loteamentos, publicidade e marketing.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
10 025 000$, e representa-se por duas quotas: sendo uma quota de
25 000$, da sócia da sócia Maria Inácia Pereira dos Reis; e uma quo-
ta de 10 000 000$, da sócia Andreia Cristina Pereira dos Reis.

§ 1.º A sócia Maria Inácia Pereira dos Reis, já realizou a sua quota,
em dinheiro.

§ 2.º A sócia Andreia Cristina Pereira dos Reis, subscreve a sua quota,
com a transferência que faz para a sociedade de uma grua, de marca
Simões e Gil, modelo SG-20X22X750, do ano de 1993, no valor atri-
buído de 10 000 000$.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 000$.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em pri-

meiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurada segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento o valor das restantes quotas, ou ainda,
a criação de uma ou mais para alienação a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence à sócia
Andreia Cristina Pereira dos Reis e ainda a Abel António dos Reis,
casado, residente no lugar de Zambujeiro, freguesia de Atouguia, con-
celho de Ourém, desde já nomeados gerentes.

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

Relatório de verificação das entradas em espécie nos termos do ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei n.º 262/
86, de 2 de Setembro).

1 � Introdução � O presente relatório foi elaborado para cum-
primento do disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fomos solicitados para emitir o relatório exigido para a ve-
rificação de entrada em espécie, com que Andreia Cristina Pereira
dos Reis, pretende subscrever a sua quota no capital social da socie-
dade a constituir com a denominação de ANDRUI � Cons-
truções, L.da, com o número de identificação de pessoa colectiva pro-
visório 504996843.

2 � Identificação do bem objecto da entrada em espécie:
O bem e objecto do presente relatório de entrada em espécie con-

siste numa grua, de marca Simões e Gil, modelo SG-20X22X750, do
ano de 1993.

3 � Identificação dos critérios utilizados para a avaliação:
A avaliação do bem foi efectuada de acordo com as normas técni-

cas de revisão legal de contas, aprovadas pela Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, e da recomendação técnica n.º 14, verificação das
entradas para realização do capital das sociedades, elaborada pela
Comissão Técnica das Normas, emitida em Março de 1995 e revista
em Março de 1996.

Nos termos do n.º 17 da referida recomendação técnica e face às
características do bem objecto de avaliação, na elaboração do presen-
te relatório foi tomada em consideração e avaliação efectuada pelo
engenheiro civil Hélio Duarte Gomes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 286 � 13 de Dezembro de 2000 26 256-(111)

Conforme determina a referida recomendação técnica, foi uti-
lizado o critério do justo valor na avaliação do bem que constitui
a entrada em espécie, para a realização da quota de capital subs-
crita.

4 � Valorização dos bens:
O valor total do bem avaliado é de 10 000 000$, referente à refe-

rida grua de marca Simões e Gil, modelo SG-20X22X750, do ano de
1993.

5 � Relação do valor dos bens avaliados e do valor nominal do
capital subscrito:

O valor de avaliação do bem que constitui a entrada em espécie da
sócia Andreia Cristina Pereira dos Reis, é igual ao valor nominal do
capital subscrito.

Lisboa, 30 de Maio de 2000. � Navalho, Martins & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 138, representada
por: Maria Odete Lobato Navalho, revisor oficial de contas n.º 792.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14116669

TNT � SOM E LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 741/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503983896; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: of. 3 e 5/000628.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, cessou funções de gerente,
César Filipe Matias da Costa Serrão, por renúncia, em 28 de Abril de
2000; e que a mesma aumentou o capital de 400 000$ para
1 020 000$, em numerário, subscrito pelos sócios, Nuno Miguel Bento
Matafome e Pedro Miguel Henriques Ferreira, com 310 000$ cada
um, alterando os artigos 4.º e 5.º do pacto, que passam a ter a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 020 000$, dividido em duas quotas de 510 000$ cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Nuno Miguel

Bento Matafome e Pedro Miguel Henriques Ferreira.
3 � (Mantém-se.)

O pacto na sua redacção actualizada, está depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 12941735

CORUCHE

CARPINTARIA J. GUILHERME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 986/
001020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001020.

Certifico que entre Joaquim Guilherme Ribeiro e Maria Manuela
Ribeiro, foi constituída uma sociedade comercial por quotas de res-
ponsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Carpintaria J. Guilherme, L.da,
e durará por tempo indeterminado a partir da data do registo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial, Monte da Barca,
Coruche, freguesia e concelho de Coruche, podendo estabelecer dele-
gações ou dependências em qualquer ponto do País ou estrangeiro,
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a carpintaria de limpos e móveis.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 020 000$, correspondendo a 49 880 euros,
encontrando-se integralmente realizado em dinheiro e corresponden-
do à soma de duas quotas iguais de 510 000$, pertencentes a cada um
dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante que for fixado em assembleia geral, por deliberação
unânime dos sócios, os quais também poderão fazer suprimentos à
caixa social, nos termos e condições que vier a ser acordadas igual-
mente por unanimidade dos sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios e seus familiares é livre,
mas a estranhos depende do consentimento da sociedade a quem fica
reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios em
segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração e podendo ou
não ser remunerada, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral, fica a cargo de ambos os sócios, que desde já, ficam nomeados
gerentes, sendo necessária a assinatura de um dos sócios para obrigar
a sociedade.

ARTIGO 7.º

A gerência poderá constituir mandatários nos termos e para os
efeitos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais,
para a prática de determinados actos.

ARTIGO 8.º

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças, letras, avais
ou quaisquer actos ou documentos alheios aos objectos e interesses sociais
sob pena de responderem pelos danos causados à sociedade.

ARTIGO 9.º

Ficam desde já nomeados gerentes a procederem ao levantamento
da quantia depositada no Banco Totta e Açores em nome da socie-
dade para acorrerem às despesas desta escritura, sua publicação e re-
gisto e bem assim como à aquisição de material necessário à prosse-
cução do objecto social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade legal de registo comer-
cial no prazo de três meses a contar desta data.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572837

COMPASSO D�ARTE � RESTAURO IMOBILIÁRIO
ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 858/
970901; identificação de pessoa colectiva n.º 503948837; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/001023.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foram depositados os documen-
tos referentes à dissolução da sociedade.

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572918

AGROPECUÁRIA KIKUCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 273/
001002; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/001002.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foram nomeados como gerentes
José Rossini Pinto da Costa e Gracinda de Jesus Pereira Rossini, por
deliberação em assembleia geral, de 17 de Janeiro de 2000.

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572934
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EQUIPAR, INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 759/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503424854; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001019.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, mudou a
sua sede para a Zona Industrial do Monte da Barca, freguesia e con-
celho de Coruche.

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

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572900

EQUIPAR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 758/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503425001; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001019.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, mudou a
sua sede para a Zona Industrial do Monte da Barca, freguesia e con-
celho de Coruche.

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

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572896

RIBEIRO TELLES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 582/
900516; identificação de pessoa colectiva n.º 502348372; data da
apresentação: 001003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572853

MARQUES � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE SUB-PRODUTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 632/
910416; identificação de pessoa colectiva n.º 502536870; data da
apresentação: 001010.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572888

J. DELFINA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 972/
000621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000621.

Certifico que entre Delfina Pedro Ferreira, José António Ferreira e
Dinis Pedro Ferreira, foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas de responsabilidade limitada, que e rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Delfina & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal n.º 515, fre-
guesia do Biscainho, concelho de Coruche, e durará por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o fabrico e venda de pão e
produtos afins, comércio de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social da sociedade, integralmente realizado em di-
nheiro, é de 1 002 410$, equivalente a 5000 euros, e corresponde à
soma das quotas ordenadas do seguinte modo:

a) Delfina Pedro Ferreira, com uma quota de 490 064$, o que
corresponde a 40% do capital;

b) José António Ferreira, com uma quota de 200 482$, o que cor-
responde a 20% do capital;

c) Hugo Pedro Ferreira, com uma quota de 200 482$, o que cor-
responde a 20% do capital;

d) Dinis Pedro Ferreira, com uma quota de 200 482$, o que cor-
responde a 20% do capital.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócio ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral ficando desde já nomeados gerentes
os sócios Delfina Pedro Ferreira e José António Ferreira.

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

§ 1.º Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerência:

a) Comprar e vender veículos automóveis, de e para a sociedade,
podendo assinar contratos de leasing nomeadamente para aquisição
de equipamentos;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis, poden-
do alterar e rescindir os respectivos contratos e celebrar contratos de
locação financeira.

c) Obter empréstimos, pelos prazos e condições que entender.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Nas cessões de quotas a estranhos é reservado aos, sócios não ce-
dentes em primeiro lugar e à sociedade em segundo lugar. O direito de
preferência, a exercer no prazo de 15 dias a contar do registo da carta,
onde lhes deverá ser comunicado o negócio pela respectiva carta
registada, com a identificação do interessado, preços e condições.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572861

MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 973/
000630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000630.

Certifico que, Manuel Augusto de Oliveira, constituiu uma socie-
dade comercial unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Manuel Augusto de
Oliveira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Vinha, sem número,
freguesia de São José da Lamarosa, concelho de Coruche e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social, saúde ocupacional e gestão de
actividades de lazer.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social da sociedade, integralmente realizado em di-
nheiro, é de 1 002 410$, equivalente a 5000 euros, representado por
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uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Manuel Au-
gusto de Oliveira.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e sua representação, activa ou
passivamente, em juízo ou fora dele, é exercida por um ou mais ge-
rentes, que poderão ser remunerados ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, estando dispensados de caução.

2 � O sócio Manuel Augusto de Oliveira, fica desde já designado
gerente.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a reserva
legal terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

O gerente fica desde já autorizada a movimentar o capital deposi-
tado na Caixa Geral de Depósitos, agência de Coruche, para ocorrer
as despesas inerentes a esta escritura seu registo e publicação, aquisi-
ção de material e instalação da sede.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12572845

MAÇÃO

COLE � COOPERATIVA DE OLIVICULTORES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 15/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º P-505048825; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001002.

Certifico que, foi constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Constituição, denominação, sede, área, objecto e fim

ARTIGO 1.º

É constituída a cooperativa agrícola de responsabilidade limitada, deno-
minada COLE � Cooperativa de Olivicultores, C. R. L., contribuinte fis-
cal n.º 505048825, que se regerá pelos Código Cooperativo, Decreto-Lei
n.º 355/99, e demais legislação aplicável e pelos presentes estatutos.

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado a partir da
data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

A Cooperativa tem a sua sede no lugar de Ladeira, freguesia de
Envendos, concelho de Mação, e a sua área social circunscreve-se à
dita freguesia bem como às freguesias limítrofes desta.

ARTIGO 3.º

A Cooperativa tem por objecto a transformação de azeitonas e
fabrico de azeite.

ARTIGO 4.º

A Cooperativa pode adquirir a propriedade e outros direitos que assegu-
rem o uso e a fruição de prédios ou de instalações e locais de armazena-
mento para actividades auxiliares bem como associar-se a outras coopera-
tivas do género.

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

O capital da Cooperativa é ilimitado no montante mínimo de
1 000 000$ e representado por títulos nominativos de 1000$ cada
um, já totalmente realizado.

ARTIGO 6.º

Os títulos de capital só serão transmissíveis por morte do associa-
do e a venda a terceiros só poderá ser feita mediante autorização
prévia da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Cooperadores, admissão, direitos, deveres e exclusões

ARTIGO 7.º

1 � Podem ser cooperadores:
a) As pessoas singulares ou colectivas que exerçam a actividade

agrícola na área de acção da cooperativa;
b) Não podem ser membros cooperadores, os titulares de interes-

ses directos ou indirectos na área de acção da cooperativa, relaciona-
dos com actividades exercidas ou susceptíveis de a efectuar;

c) A admissão como cooperador efectuar-se-á mediante proposta
apresentada por escrito, cuja admissão depende da aprovação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � São direitos dos cooperadores, além dos previstos no ar-
tigo 33.º do Código Cooperativo, os seguintes:

a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções come-
tidas, quer pelos corpos gerentes quer por algum dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção qualquer acto irregular cometido por
empregado ou cooperador.

ARTIGO 9.º

São deveres dos cooperadores, além dos previstos no artigo 34.º do
Código Cooperativo os seguintes:

a) Entregar à cooperativa o produto de exploração objecto da
cooperativa, excepto as quantidades que entender sejam necessárias
ao consumo familiar ou actividade profissional;

b) Não realizar actividades que sejam objecto desta cooperativa;
c) Comunicar à direcção no prazo de 30 dias quando deixar de

exercer a actividade.

CAPÍTULO IV
Os órgãos da Cooperativa são: a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal, serão ainda nomeados três suplentes, um para cada
órgão social.

ARTIGO 10.º

A duração dos mandatos dos órgãos sociais é de três anos, sendo
permitida a reeleição. A eleição dos órgãos sociais é feita por maio-
ria simples.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é o órgão da Cooperativa e as deliberações to-
madas nos termos legais e estatutários, são obrigatórios para os res-
tantes órgãos sociais e para todos os membros da cooperativa.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias
conforme o previsto no artigo 45.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por um presidente um vice presi-
dente um secretário e a sua competência é prevista no artigo 49.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral é convocada com pelo menos 15 dias de antece-
dência, pelo presidente da mesa, obedecendo à convocatória e ao quó-
rum ao determinado nos artigos 47.º e 48.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 15.º

A direcção é composta por um presidente, um secretário um te-
soureiro, cujas competências são determinadas pelo artigo 36.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 16.º

Para obrigar a Cooperativa são bastantes duas assinaturas de quais-
quer membros efectivos da direcção. Nos actos de expediente geral, é
suficiente a assinatura do presidente da direcção ou do secretário.
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ARTIGO 17.º

O conselho fiscal é composto por três membros efectivos: o pre-
sidente o secretário e o relator.

ARTIGO 18.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coopera-
tiva, cujas competências são determinadas no artigo 61.º do Código
Cooperativo.

CAPÍTULO V
ARTIGO 19.º

São receitas da Cooperativa:
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimento dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei, nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.

ARTIGO 20.º

São criadas as seguintes reservas obrigatórias;
a) Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas do exercício e

integradas por meios líquidos e disponíveis;
b) Reserva para a educação e formação técnica e profissional.

ARTIGO 21.º

Poderão ser criadas pela assembleia geral outras reservas facultativas.

ARTIGO 22.º

Os excedentes, depois da atribuição das percentagens às reservas
obrigatórias e outras, poderão ser rateados, como retorno, pelos coope-
radores na proporção do quantitativo dos seus títulos.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 23.º

Na dissolução, liquidação ou partilha da cooperação observar-se-á
o disposto nos artigos 77.º ,78.º e 79.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 24.º

Os casos omissos nestes estatutos serão decididos em assembleia
geral, aplicando-se os princípios do Código Cooperativo.

ARTIGO 25.º

É escolhido o foro da Comarca de Mação para todas as questões a
dirimir entre os membros da Cooperativa ou entre estes e terceiros.

Acta de assembleia de fundadores

Aos 18 de Maio de 2000, reuniram-se em assembleia de fundado-
res, decidindo a constituição da cooperativa COLE � Cooperativa
de Olivicultores, C. R. L., conforme o certificado do Registo Nacio-
nal de Pessoas Colectivas, emitido em 6 de Junho de 2000, com o
n.º P-505048825, na sua sede, sita em Ladeira, que a seguir se iden-
tificam:

1.º Luís Manuel Dias Pereira, casado, natural e residente em Ladei-
ra, portador do bilhete de identidade n.º 6271728, emitido em 23 de
Novembro de 1998, pelo Arquivo de Santarém, e contribuinte fiscal
n.º 133192512;

2.º Adelino Dias, casado, natural e residente em Ladeira, portador
do bilhete de identidade n.º 4537313, emitido em 9 de Março de 1979,
pelo Arquivo de Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 141822651;

3.º António da Conceição Filipe dos Santos, casado, natural de
Mouriscas, Abrantes e residente em Ladeira, portador do bilhete de
identidade n.º 6332530, emitido em 3 de Janeiro de 1991, pelo Ar-
quivo de Lisboa e contribuinte fiscal n.º 128509414;

4.º José Pereira Tavares Caseiro, casado, natural e residente em
ladeira, portador do bilhete de identidade n.º 6704456, emitido em
16 de Junho de 1994, pelo Arquivo de Lisboa e contribuinte fiscal
n.º 133811328;

5.º Carlos Manuel Farinha Claro, solteiro, natural e residente em
Ladeira, portador do bilhete de identidade n.º 8211138, emitido em
8 de Novembro de 1999, pelo Arquivo de Santarém e contribuinte
fiscal n.º 187955530.

Para condução dos trabalhos foram eleitos três cooperadores fun-
dadores que passarão a constituir a mesa da assembleia geral, para o
primeiro mandato:

Presidente � Luís Marques; vice-presidente � Adelino Dias; se-
cretário � Carlos Manuel Farinha Claro.

O presidente da mesa procedeu de seguida à leitura dos estatutos,
que foram aprovados, ficando assim decidida a constituição desta
Cooperativa que pertence ao ramo agrícola do Sector Cooperativo,
reger-se-á pelos estatutos agora aprovados, pelo Código Cooperati-
vo, regulamento interno e demais legislação aplicável.

O objecto social da sua actividade é a trituração de azeitona e ex-
tracção de azeite.

O capital é ilimitado no montante mínimo de 1 000 000$, repre-
sentado por títulos de capital nominativos de 1000$ cada uma, e
encontra-se totalmente realizado em dinheiro.

Procedeu-se em seguida à eleição dos restante membros dos corpos
sociais para o primeiro mandato de três anos, sendo a sua constitui-
ção, a seguinte:

Direcção: presidente � António Conceição Filipe Santos; tesou-
reiro � João Paulo Pereira Martins; secretário � Luís Manuel Dias
Pereira.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Fernandes Pires; pri-
meiro-suplente � João Maria Cordeiro; segundo-suplente � Mário
Maria Marques.

Nada mais havendo a acrescentar, o presidente da mesa encerrou
esta assembleia e mandou elaborar esta acta que foi aprovada e vai
ser assinada pelos fundadores.

Conferi e está conforme com o original.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Gracinda da Graça
Carapuço de Matos Eusébio. 13437020

OURÉM

FISIOURÉM � MEDICINA FÍSICA DE REABILITAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Afonso Gaio, 20, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1270;
identificação de pessoa colectiva n.º 503409324; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20001113.

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

Cessação de funções de gerente de Maria Natália de Sousa Matias,
por renúncia.

Data: 12 de Setembro de 2000.

Conferido, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira de Oliveira Sousa.
12237450

ADEGA FUNDA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 501889116; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20001108.

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

Cessação de funções do gerente Timóteo Gaspar, por óbito.
Data: 10 de Fevereiro de 1999.

Conferido, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira de Oliveira Sousa.
12237434

J. R. A. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E METALOMECÂNICAS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1295;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450707; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 12/20001107.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 2 000 000$ para 80 000 euros,

tendo em consequência sido alterado o pacto, quanto ao artigo 4.º e
aditando-lhe um § único, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 80 000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 56 000 euros,
pertencente ao sócio José Júlio Machado; e outra no valor nominal
de 24 000 euros, pertencente à sócia Arminda da Conceição Pereira
Gonçalves Machado.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao dobro do capital social existente no momento da
deliberação.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

15 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12237426

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE COVA DA IRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Alves Correia da Silva, 58,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518166; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 9 e 11/20001107.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Emídio dos Santos Branco, por
renúncia.

Data: 15 de Junho de 2000.
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 6.º do pacto

social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas: uma de 1 900 000$, pertencente à
sócia SUMA � Restaurante, L.da; e uma de 100 000$, pertencente
ao sócio José Luís Santos Almeida.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica desde já gerente o sócio José Luís Santos Almeida e Ana
Paula de Jesus Santos Almeida, acima identificada como segunda ou-
torgante.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um ge-
rente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

15 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12237418

LANOL � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 502430478; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 22/20001031.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital:
O capital social foi aumentado de 10 000 000$ para 280 000 eu-

ros, tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º do pac-
to, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
280 000 euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor
nominal de 140 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios poderão exigir, por acordo unânime de todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até metade do valor do ca-
pital social existente no momento da deliberação.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice
Vieira de Oliveira Sousa. 12237337

OURISOLA � IMPERMEABILIZAÇÕES OURIENSE, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 502501634; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação. 16/20001031.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 2 500 000$ para 100 000 euros,

tendo em consequência sido alterados os  artigos 3.º e 4.º do pacto
social, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 100 000 euros, dividido em duas quotas de
valores nominais: uma de 80 000 euros, do sócio Leonardo Ferreira
Nunes; e outra de 20 000 euros, da sócia Maria da Conceição Pereira
Dias Nunes.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme deliberado em assembleia geral, compete a quem for eleito.
Os sócios ficam desde já nomeados gerentes. A sociedade obriga-se em
todos os seus actos e contratos pela assinatura de um gerente, excepto
a emissão de cheques que obriga a assinatura dos dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice
Vieira de Oliveira Sousa. 12237329

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS GANITA, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 502406119; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001107.

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

Cessação de funções do gerente José dos Santos Carlos, por renúncia.
Data: 28 de Setembro de 2000.

Conferido, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice
Vieira de Oliveira Sousa. 12237396
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ADENIR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 20, edifício Lagoa, 1.º, porta 3,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1637;
identificação de pessoa colectiva n.º 504220640; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/20001103.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial de contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 900 000$ para 50 100 euros,

tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º n.º 2 e 3.º do pacto
social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Beato Nuno, 20,
edifício Lagoa, 1.º, porta 3, em Cova da Iria, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 50 100 euros, e corresponde à soma de
três quotas iguais de valor nominal de 16 700 euros, uma de cada um
dos sócios Jorge Humberto da Purificação Henrique, Gilles Hemri Louis
Degeches e Thomas Fronçois Lipuscek.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice
Vieira de Oliveira Sousa. 12237370

R. C. N. PORTUGUESA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 86, rés-do-chão, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1691;
identificação de pessoa colectiva n.º 504450956; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/20001103.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Nelson Nuno Duarte Antunes, por
renúncia.

Data: 18 de Julho de 2000.
Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros, ten-

do em consequência sido alterados os artigos 4.º e corpo do 5.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, dividido nas seguintes
quotas: uma quota de 4800 euros, correspondente a 962 313$60,
pertencente ao sócio Ricardo José Perdigão da Fonseca; e uma quota
de 200 euros, correspondente a 40 096$40, pertencente ao sócio
Manuel Abreu da Fonseca.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a quem aí for eleito, encontrando-se
já nomeado o sócio Ricardo José Perdigão da Fonseca, sendo apenas
necessária a assinatura de um gerente para obrigar validamente a so-
ciedade, em todos os seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

14 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice
Vieira de Oliveira Sousa. 12237361

TOMAR

VALDEMAR DO PRANTO GONÇALVES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1195;
identificação de pessoa colectiva n.º 502770422; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 6/20001107.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 1.º e 2.º, que ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Valdemar do Pranto Gonçal-
ves Santos, L.da, e tem a sua sede no lugar do Coito, 95, freguesia de São
Pedro, concelho de Tomar, podendo a gerência mudar a sua sede para
outro lugar dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de freses, tornos e
mandriladora, fabricação de todo o tipo de engrenagens, serralharia civil,
bem como a concepção, fabrico e reparação de máquinas agrícolas e
industriais e de acessórios. Construção e montagem de estruturas metá-
licas, manutenção de equipamento em instalações industriais e constru-
ção civil e ainda no comércio e representações de máquinas e acessórios.

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

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12558010

INTRANET � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1733;
identificação de pessoa colectiva n.º 504255134; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20001107.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, mudou a sua sede social para
a Rua de Alexandre Herculano, 68, 1.º, direito, freguesia de São João
Batista, concelho de Tomar.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12541982

ILDA MELO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 848;
identificação de pessoa colectiva n.º 501846026; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20001108.

Certifico que, foi registada a cessação de funções dos gerentes Ilda
Silveira de Melo, por falecimento, em 11 de Maio de 1989.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 12558036

NORELIS � NOVA RECTIFICADORA
DE MOTORES DO LIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1666;
identificação de pessoa colectiva n.º 504030060; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20001108.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 1 000 000$ para 10 000 000$, tendo em consequência, o
artigo 4.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita, é de 10 000 000$, dividido em duas quotas iguais
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de 5 000 000$, uma de cada um dos sócios Dagoberto Manuel dos
Reis Costa e Joaquim António Lopes Mota Costa.

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

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12558028

SETÚBAL
ALCOCHETE

CARVALHO & RODELO, PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 6, 1.º, esquerdo, 2890 Samouco, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 319/
000926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000926.

Certifico que, por escritura lavrada no 3.º Cartório Notarial de
Lisboa, exarada a fl. 91 do livro n.º 170-F, entre Fernando Manuel
Silva da Nova Carvalho Rodelo, natural da freguesia de Samouco,
concelho de Alcochete e mulher, Maria Manuela de Almeida Rodelo
Carvalho, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Rua do 25 de Abril, 6, 1.º, esquerdo, Samouco, Alcochete, núme-
ros de identificação fiscal 123144566 e 179734326.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7074814,de 17 de Julho de 1996 e
6267891, de 3 de Março de 1997, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa.

E disseram que, pela presente escritura, formalizam entre si um
contrato de sociedade comercial por quotas, com a firma Carvalho &
Rodelo, Pronto a Comer, L.da, com sede na Rua do 25 de Abril, 6,
1.º, esquerdo, freguesia do Samouco, concelho de Alcochete, como
capital social de 5000 euros, e que se regerá pelo contrato social
constante do documento complementar elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado.

Disseram mais os outorgantes:
a) Que tem perfeito conhecimento do conteúdo do aludido do-

cumento complementar, pelo que é dispensada a sua leitura; e
b) Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-

mento do capital social, depositado na instituição de crédito abaixo
indicada, para fazer face às despesas de constituição, registo e equipa-
mento da sociedade.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do ar-
tigo 64.º, do Código do Notariado, e que faz parte integrante da
escritura lavrada no dia 5 de Setembro de 2000, exarada a fls. 90 e
seguintes, do livro de notas n.º 170-F, do 3.º Cartório Notarial de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carvalho & Rodelo, Pronto a
Comer, L.da, e tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, 6, 1.º, esquerdo
na freguesia do Samouco, concelho de Alcochete.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de charcutaria e
pronto a comer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma e pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios;
porém, a favor de terceiros, carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios gerentes conceder avais, fianças, abonações e
letras de favor que envolvam responsabilidades para a sociedade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada
com aviso de recepção, enviada com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13944304

TRADINGTEAM � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Parque Industrial do Batel, lote 1-A, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 272/
971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503992828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13944339

RADIOSTEO � SERVIÇOS PARAMÉDICOS
DE RADIODIAGNÓSTICO, L.DA

Sede: Urbanização do Canto do Pinheiro, lote 3, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 260/
990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504502840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13944665

ALCOOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Pacheca, 131, São Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 32/
910325; identificação de pessoa colectiva n.º 502527625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13952226

PRENSO � METAL, L.DA

Sede: Loteamento Industrial do Batel, lote 4, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 4/
920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502712546.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13944355
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PARREIRA & PALMA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Lagoa da Cova, sem número, Rego da Amoreira,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 277/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504634984.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13930354

STAPOFLOR � SOCIEDADE DE HORTO-FLORICULTURA, L.DA

Sede: Quinta da Lagoa Cova, Rego da Amoreira,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 79/
740405; identificação de pessoa colectiva n.º 500276870.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13952234

RGPM � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Largo de São João, 16, 1.º, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 247/
990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504586386.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13929283

LÁPIS DIGITAL � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, lote 9, 2.º, esquerdo,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 324/001004; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/001004.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, exarada a fl. 75, do livro
n.º 72, compareceram como outorgantes:

1.º Luís Fernando Mota das Neves; e
2.º Pedro Miguel Catarino Pires de Oliveira.
E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-

dade comercial por quotas que se rege pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Lápis Digital � Design e
Comunicação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, lote 9,
2.º, esquerdo, freguesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
marketing, comunicação e design.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social, de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13952277

DEZOITO DO TROINO � BAR E GALERIA DE ARTE, L.DA

Sede: Largo do Troino, 18, rés-do-chão, direito, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 318/
000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000925.
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Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, exarada a fl. 7, do livro
n.º 64, compareceram como outorgantes:

1.ª Francisco Manuel Corte-Real Dias;
2.º Vítor Manuel Peres Tavares de Oliveira;
3.ª Maria Manuela Coucelo de Brito de Oliveira.
E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-

dade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dezoito do Troino � Bar e Ga-
leria de Arte, L.da

2 � A sociedade tem sede no Largo do Troino, 18, rés-do-chão,
direito, na vila, freguesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, ou agências ou outras formas de locais de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de bar
e galeria de arte.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontra-se totalmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 501 205$, pertencente ao sócio Francisco Manuel
Corte-Real Dias; uma no valor nominal de 250 605$, pertencente ao
sócio Víctor Manuel Peres Tavares de Oliveira; e outra no valor
nominal de 250 600$, pertencente à sócia Maria Manuela Coucelo
de Brito de Oliveira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social
inicial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contractos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 incluída
em massa falida, ou quando, for a dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da so-
ciedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adqui-
rir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13952269

ALMADA

SAMEDIF � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA DENTÁRIA E FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8581/
970123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/970123.

Certifico que entre Pedro Manuel Pereira dos Santos e Paula Cris-
tina Cruz Domingos, foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAMEDIF � Serviços de Assis-
tência Médica Dentária e Fisioterapia, L.da

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos,
médico-dentários e de fisioterapia.

3.º

O capital social, subscrito integralmente em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras empresas, mesmo com objecto diverso.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 11822007

COREIRO CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7678/
950118; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/950118.

Certifico que foi aumentado o capital de 5 000 000$ para
20 000 000$ e alterado o pacto quanto ao n.º 1 dos artigos 3.º e 4.º
e n.os 1 e 2 do artigo 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Damião de Peres, 5,
Vale de Flores, freguesia do Feijó e concelho de Almada.

4.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil em geral, a
promoção e exploração imobiliária, incluindo a compra e venda de
imóveis, bem como a revenda dos imóveis adquiridos para esse fim e
actividades conexas.

5.º

1 � O capital social é de 20 000 000$, e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro por todos os accionistas.
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2 � O capital social divide-se em 20 000 acções com o valor
nominal de 1000$ cada uma.

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

Vai conferida e conforme o original.

23 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 11821647

SEIXAL

SOFINESP � INFORMÁTICA ESPECIALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4274/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 502761385; data da
apresentação: 000630.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
13918419

J. M. VENTURA � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4190/
970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503821250; data da
apresentação: 000712.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
12987115

MONUMENTAL AUTO SANTOS, COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1013/
840409; identificação de pessoa colectiva n.º 501446320; data da
apresentação: 000823.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta respectiva
os documentos relativos à prestação de contas do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
13920146

LAVANDARIA FONTE MÁGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5786/
001023; inscrição n.º 1/001023; número e data da apresentação: 2/
001023.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Outubro de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada Isaura
Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes Maria Ivone de Jesus Fernandes Romariz Cordeiro, na-
tural da freguesia de Aradas, concelho de Aveiro e marido, Luís
Manuel Romariz Cordeiro, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, residentes na Rua de António Al-
bino Machado, lote 41, 3.º, esquerdo, em Lisboa, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, número de identificação fiscal
116520850 e 118840533, titulares dos bilhetes de identidade, res-
pectivamente, 4901946, de 24 de Setembro de 1998 e 2034230,
de 9 de Dezembro de 1994, ambos emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referi-
dos documentos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito que, entre si, constituem uma sociedade
comercial por quotas que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria Fonte Mágica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Marcos Portugal,
7, A, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de lavandaria,
engomadoria e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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

obrigações sociais;
d) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
14120712
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