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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
SANTA MARIA DA FEIRA

ANTÓNIO NORTON AMORIM DE MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1184/770303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500632405.

Certifico que em 20 de Julho de 2000 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 13362216

FÁBRICA DE PAPEL DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 839/720221; identificação de pessoa colectiva n.º 500107238.

Certifico que em 20 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 13362143

HIGHGROVE � CLUBES RESIDENCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6034/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504304801.

Certifico que em 19 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12534722

CLÍNICA FISIÁTRICA DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3838/930714; identificação de pessoa colectiva n.º 503044660.

Certifico que em 25 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14827271

PRIMITIVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5917/990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504364995.

Certifico que em 25 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14797011

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5361/980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091743.

Certifico que em 27 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14827280

C. & D. � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2948/900202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502285630.

Certifico que em 26 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14797437

APLIFIN � APLICAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3364/911209; identificação de pessoa colectiva
n.º 502702478.

Certifico que em 26 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14815028

PISCIREGA � PISCINAS E REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4892/961029; identificação de pessoa colectiva
n.º 503750557.

Certifico que em 27 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14815044

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO A MODELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1433/781218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500816603.

Certifico que em 18 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14797534
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PUPILO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 906/740103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500029326.

Certifico que em 18 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09752870

SUBERCENTRO � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3167/900917; identificação de pessoa colectiva
n.º 502503351.

Certifico que em 18 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12950190

VINOCOR � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1071/751001; identificação de pessoa colectiva
n.º 500430381.

Certifico que em 18 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09682708

SUBERCOR � CORTIÇAS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1578/800906; identificação de pessoa colectiva
n.º 501080856.

Certifico que em 18 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09682716

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.

Certifico que em 21 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09675043

ERNESTO CAMPOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 587/640709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500988859.

Certifico que em 21 de Julho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14797941

ALCASA � COMPANHIA DE LICORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4056/940322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503271497; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 30/
980723.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, na pasta respectiva foram depositados os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Conferida está conforme o original.

10 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 14400952

MANUEL MARTINS RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1885/840301; identificação de pessoa colectiva
n.º 501530789; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 42/941013.

Certifico que pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação das
funções de gerente Constantino Martins Resende, por renúncia.

Data: 4 de Outubro de 1994.

Conferida está conforme o original.

10 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 14400944

IRMÃOS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 567/640210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363811; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 19 a 23 e 24/001019.

Certifico que pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções dos gerentes Serafim da Silva Teixeira e
Adelino da Silva Teixeira, por renúncia.

Data: 16 de Agosto de 2000.
b) Designação de gerentes dos sócios Adelino de Jesus Teixeira,

residente na Praceta de Pedro Nunes, 103, 3.º, esquerdo, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia e Joaquim Manuel dos Santos Teixeira, residente
na Rua de Alves Redol, 389, Arrifana, Santa Maria da Feira.

Data: 16 de Agosto de 2000.
c) Reforço do capital para 1 002 410$, sendo o aumento de

502 410$, realizado em dinheiro e alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 3.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social é de 5000 euros, cor-
respondente a 1 002 410$, dividido em cinco quotas, António Jorge
dos Santos Teixeira 167 002$, Joaquim Manuel dos Santos Tei-
xeira 167 201$, José Paulo dos Santos Teixeira, 167 002$, Ade-
lino de Jesus Teixeira 250 602$50 e Maria Clara de Jesus Teixeira
250 602$50.
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5.º

A gerência é exercida pelos sócios Adelino de Jesus Teixeira e
Joaquim Manuel dos Santos Teixeira, ora nomeados gerentes sendo
necessária a intervenção de ambos para brigar a sociedade.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14812410

TAVARES & PINHEIRO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3839/930720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503044083; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
930720.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída a
sociedade em epígrafe entre Fernando Tavares casado com Arlete
Maria Martins Faria Tavares, em comunhão de adquiridos; José Pi-
nheiro, casado com Virgínia de Jesus Tavares, em comunhão de ad-
quiridos e Serafim Tavares casado com Maria Rosa dos Santos Mar-
ques Tavares, em comunhão geral, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e duração

A sociedade adopta a firma Tavares & Pinheiro � Comércio de
Máquinas, L.da, tem a sua sede no lugar da Malaposta, freguesia de
Sanfins, concelho de Santa Maria da Feira, e durará por tempo inde-
terminado a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto comércio, importação e exportação
de máquinas e equipamentos e seus acessórios.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 7 500 000$, e divide-se em três quotas de 2 500 000$ cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Tavares, Serafim
Tavares e José Pinheiro.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Se a sociedade disso tiver necessidade e tal seja deliberado por una-
nimidade em assembleia geral, aos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de 100 000 000$,
proporcionais às suas quotas, a entregar em prazo não inferior a
60 dias, a contar da data da deliberação.

ARTIGO 5.º

Administração e gerência

1.º A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2.º Os gerentes nomeados terão por atribuições, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prossegui-

mento do objecto social;
b) Adquirir, vender, permutar ou de qualquer outro modo onerar

bens móveis, incluindo veículos automóveis;
c) Tomar ou dar de locação quaisquer bens;
d) Mudar a sede da sociedade, sujeitando-se aos formalismos legais;
e) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais ou

extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.
3.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, em

juízo e fora dele, activa e passivamente, pela assinatura conjunta de
dois gerentes.

4.º É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos, contratos,
documentos e obrigações estranhos ao seu objecto social, designada-
mente, letras de favor, fianças e abonações, respondendo o infractor

por todos os prejuízos daí resultantes, não só para a sociedade como
também para terceiros.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, seus
cônjuges e descendentes, dependendo relativamente a estranhos do
consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá deliberar a amortização da quota de qualquer
sócio, nos seguintes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, penhora, arrolamento, venda ou adjudicação judicial da

quota, ou no caso de a mesma estar envolvida por qualquer outra forma
em processo judicial que não seja o de inventário por morte de qual-
quer sócio;

c) No caso previsto no n.º 2 do artigo 8.º deste contrato.

ARTIGO 8.º

Transmissão da quota no caso de morte de um sócio

1.º No caso de morte de um sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos, e os herdeiros do falecido, sendo mais do que um,
escolherão de entre eles uma pessoa singular que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

2.º Terminada a indivisão da quota com a sua adjudicação a um ou
mais sucessores do sócio falecido, a sociedade reserva-se o direito de
amortizá-la, comunicando tal medida aos interessados, dentro do prazo
de 30 dias, a contar da data em que teve conhecimento da adjudicação.

3.º A contrapartida, em dinheiro, da amortização, será o valor da
liquidação da quota, calculado nos termos do disposto no artigo 105.º
do Código das Sociedades Comerciais, com referência ao momento
da deliberação.

4.º O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser frac-
cionado em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo
o juro da taxa de desconto do Banco de Portugal.

5.º O regime do presente artigo também se aplicará, com as devi-
das adaptações, no caso de interdição, inabilitação e ausência de qual-
quer sócio.

ARTIGO 9.º

Lucros

Na deliberação sobre a aplicação dos lucros apurados, a assembleia
geral não está sujeita a outras limitações que não sejam as emergen-
tes das disposições legais e imperativas, podendo aplicar os lucros, no
todo ou em parte, à constituição e reforço de reservas ou à prosse-
cução de quaisquer outros interesses da sociedade.

ARTIGO 10.º

Disposições finais e transitórias

1.º A sociedade assume todas as despesas com a sua constituição e
registo.

2.º Igualmente assume a sociedade, com o seu registo definitivo,
todos os negócios por si celebrados entre a sua constituição e re-
gisto.

3.º Qualquer dos gerentes nomeados no presente contrato fica
autorizado a proceder ao levantamento do capital social deposi-
tado no Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa para fazer
face às despesas de constituição, registo, instalação e equipamento
da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 10-2-122 400

SEVER DO VOUGA

SEVERTEL � SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 203; identificação de pessoa colectiva n.º 502977981; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/010221.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo na sociedade
em epígrafe:

Dissolução e encerramento da liquidação, com aprovação das con-
tas em 28 de Novembro de 2000.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tava-
res dos Santos. 11171685

SERGIFER � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 314; identificação de pessoa colectiva n.º 503341509; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/010213.

Certifico que por escritura de 13 de Novembro de 2000, exarada a
fls. 44 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 803-B,
do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi aumentado o capital social
para 50 000 euros, após o reforço de 9 624 100$, integralmente reali-
zado em dinheiro, reforçando cada sócio a sua quota, tendo em con-
sequência alterado os artigos 3.º e 4.º, passando estes a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de Vítor Manuel Neves
Varela que assim continua como gerente e do sócio Vítor Manuel
Ferreira Varela, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
do gerente Vítor Manuel Neves Varela.

Disse o terceiro outorgante marido:
Que, na qualidade de gerente que é da sociedade, declara sob sua

responsabilidade, que o montante do referido aumento, já deu entrada
na caixa social e que não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela
deliberação a realização de outras entradas.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tava-
res dos Santos. 11171642

LAVANDARIA CIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 350; identificação de pessoa colectiva n.º 503633453; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010214.

Certifico que por escritura de 27 de Novembro de 2000, exarada a
fls. 23 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 804-B,
do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi aumentado o capital social
para 6000 euros, após o reforço de 202 892$, integralmente realiza-
do em dinheiro, reforçando cada sócio a sua quota, tendo em conse-
quência alterado o artigo 3.º, passando este a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, representado por duas quotas, uma no valor nominal de 4800 eu-
ros pertencente ao sócio Carlos Alberto Carvalheira da Silva Pedro e
outra no valor nominal de 1200 euros, pertencente à sócia Evert Judith
Cornieles.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao dobro do capital social.

Declarou ainda o outorgante, na qualidade de gerente da sociedade
e sob sua responsabilidade, que o montante do presente aumento se
encontra integralmente realizado, deu já entrada no Caixa Social e
que não é exigida pela lei, ou pelo contrato, a realização de outras
entradas.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tava-
res dos Santos. 11171650

ESTOFOMOVOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 214; identificação de pessoa colectiva n.º 503081841; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/010216.

Certifico que por escritura de 18 de Dezembro de 2000, exarada a
fls. 117 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 805-B,
do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi aumentado o capital social
para 6000 euros, após o reforço de 362 892$, integralmente realiza-
do em dinheiro, reforçando cada sócio a sua quota, tendo em conse-
quência alterado o artigo 3.º, passando este a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais no valor nominal de 3000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Alfredo da
Silva Ribeiro e Alexandre Ferreira Ribeiro.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tava-
res dos Santos. 11171677

NIAGARA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 377; identificação de pessoa colectiva n.º 503830356; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/010216.

Certifico que por escritura de 18 de Dezembro de 2000, exarada a
fls. 115 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 805-B,
do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi aumentado o capital social
para 6000 euros, após o reforço de 602 892$, integralmente realiza-
do em dinheiro, reforçando cada sócio a sua quota, tendo em conse-
quência alterado o artigo 3.º, passando este a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais no valor nominal de 3000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Alfredo da
Silva Ribeiro e Alexandre Ferreira Ribeiro.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tava-
res dos Santos. 11171669

TRANSPORTES GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 100; identificação de pessoa colectiva n.º 502023031; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/010226.

Certifico que por escritura de 23 de Fevereiro de 2001, exarada a
fls. 111 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 810-B, do
Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi aumentado o capital social para
20 000 000$, após o reforço de 18 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, reforçando cada sócio a sua quota, tendo em consequência alte-
rado os artigos 4.º e 6.º, passando estes a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 000$, representado por duas quotas iguais, no valor nominal
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de 10 000 000$ cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Cons-
trutora da Corga, S. A. e VOUGATA � Sociedade Comercial de
Sucatas, L.da

6.º

A gerência da sociedade, fica afecta ao sócio Ilídio Pereira de Bas-
tos, já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar vali-
damente a sociedade.

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

Está conforme.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11171693

TRANSPORTES BASTOS & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 13; identificação de pessoa colectiva n.º 501432663; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
010226.

Certifico que ficou depositada fotocópia da acta n.º 38, de 18 de
Julho de 1991, da assembleia geral, da qual foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Cessação de funções do gerente: Custódio de Bastos Henriques, por
renúncia em 18 de Julho de 1991.

Está conforme.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11171707

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

PSICOVARIOUS � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Beirão, 31, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 1/010208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010208.

Certifico que por escritura de 24 de Janeiro de 2001, lavrada por
Alfredo Maria Lança Silva, advogado, com escritório em Beja, na
Avenida de Miguel Fernandes, 20, foi constituída por Antónia Cava-
co Rosa, divorciada, residente na Rua de Mário Beirão, 31, em Fer-
reira do Alentejo, a sociedade que se rege pelo contrato constante
nos artigos seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 24 de Janeiro de 2001, compareceu perante mim, licencia-
do Alfredo Maria Lança Silva, advogado com escritório em Beja na
Avenida de Miguel Fernandes, 20:

Antónia Cavaco Rosa, número de identificação fiscal 117195723, divor-
ciada, natural da freguesia de São João Baptista, concelho de Beja, residente
em Ferreira do Alentejo, na Rua do Dr. Mário Beirão, 31, titular do bilhete
de identidade n.º 5401189, pelo Serviço de Identificação Civil de Beja.

Verifiquei a identidade por exibição do referido bilhete de identidade.
Por esta foi dito que: constitui uma sociedade unipessoal por quotas,

nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PSICOVARIOUS � Serviços de
Psicologia, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Mário Beirão, 31,
em, Ferreira do Alentejo.

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

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
psicologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por quota de igual valor, pertencente ao
único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio único.

2 � Para vincular a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

Disposição transitória

1 � A gerência fica, desde já, 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.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a adquirir bens imóveis
ou direitos antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Exibiu: certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido em
4 de Janeiro de 2001, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

Cartão provisório de pessoa colectiva com o n.º P505302217;
Declaração comprovativa do depósito do capital social, efectuado

em 24 de Janeiro de 2001, no Banco BPI.

Adverti a outorgante da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje, a qual declarou que não é titular
de qualquer outra sociedade unipessoal.

Este contrato foi lido em voz alta e explicado o seu conteúdo ao
outorgante, na sua presença.

(Assinaturas ilegíveis.)

8 de Março de 2001. � A Ajudante, Maria José Ameixa Caetano
Patrício Jorge. 10736743

ODEMIRA

CERCA DA VITÓRIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 554;
identificação de pessoa colectiva n.º 504606565; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/160101.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � Pelo Conservador, o Ajudante, (Assina-
tura ilegível.) 07914733

VIDIGUEIRA

A. S. MATOS ROSA & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Carlos da Costa, 20 e 24, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 24/
690321; identificação de pessoa colectiva n.º 500004781; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 4/010220.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º, 4.º, n.os 1, 2 e 3 e 8.º que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 12 000 000$, dividi-
dos em cinco quotas, uma de 5 000 000$ pertencente a António do
Rosário Pereira Rosa, uma de 1 400 000$ pertencente a Maria Caro-
lina Pereira Rosa Pascoalinho Carrasco, uma de 2 400 000$, perten-
cente a nua propriedade à sócia Maria Carolina Pereira Rosa
Pascoalinho Carrasco e o usufruto ao sócio António do Rosário Pe-
reira Rosa, uma de 1 200 000$, pertencente ao sócio Manuel Fran-
cisco Mansos Lança, e uma de 1 200 000$, pertencente ao sócio Luís
do Nascimento Carrasco Queijeira.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos quatro sócios, já no-
meados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos ge-
rentes António do Rosário Pereira Rosa e Maria Carolina Pereira Rosa
Pascoalinho Carrasco ou com as assinaturas conjuntas de qualquer um
dos gerentes já referido e um dos novos gerentes Manuel Francisco
Mansos Lança ou Luís do Nascimento Carrasco Queijeira.

2 � A gerência poderá nomear procuradores da sociedade, nos
termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais,
devendo, portanto, obter consentimento prévio da sociedade, isto
quando o procurador for estranho em relação a esta.

3 � Fica vedado à gerência ou seus procuradores, obrigar a socie-
dade em negócios ou contratos estranhos à actividade desta.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao dobro do capital social.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Graça Urbano Figueira Mira. 11086793

ESCOLA DE CONDUÇÃO CARMYBOTOS, L.DA

Sede: Rua de Portel, 18, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 62/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504302655; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 4 e 5/010221.

Certifico que:
1) António João Canha Boto cessou funções de gerente, por re-

núncia em 29 de Janeiro de 2001.
2) Alteração parcial do contrato.
Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto

ao § do artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

§ Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 1 000 000$.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Graça Urbano Figueira Mira. 11086815

BRAGA
BARCELOS

PETROSEQUEADE � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Viso, Sequiade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2478/
941122; identificação de pessoa colectiva n.º 503318078; data da
apresentação: 30062000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

22 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344403

NELBEL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Portela, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2244/
930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503010812; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344926

ARCOTEX II � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Torgas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3317/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504262220; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10342117

TRANSPORTES ALEXANDRE BARBOSA BORGES, L.DA

Sede: Martim d�Além, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 575/
800229; identificação de pessoa colectiva n.º 500553408; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344969

IMOGONFAR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 93, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1977/
911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502649046; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10345086

PORCELANAS ROCHA & PINTO, L.DA

Sede: Souto de Oleiros, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1626/
900129; identificação de pessoa colectiva n.º 502277483; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10345205

AIRAF � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 93, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2958/
970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503842931; data da
apresentação: 04072000.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10345094

CARVALHO LOPES & C.A, L.DA

Sede: Cabanelas, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 752/
830304; identificação de pessoa colectiva n.º 501356487; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10345108

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE REMELHE, S. A.

Sede: Quinta do Bosque, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3467/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504377892; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10342419

ARCOTEX � FÁBRICA DE MALHAS, S. A.

Sede: Torgas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 378/
760722; identificação de pessoa colectiva n.º 500588872; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10342427

CORREIA & MACHADO, L.DA

Sede: Gandarela, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3563/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 502108851; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344918

AMADO & AMADO, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2798/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 500682780; averba-
mento n.º 2 e averbamento n.º 4 à inscrição E-12 e inscrição E-15;
números e data das apresentações: 4, 6 e 7/120201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que François
Fernand Gross, cessou as funções de presidente do conselho de
administração, por renúncia, sendo a data da comunicação de
10 de Novembro de 2000; Manuel Machado Rodrigues cessou
as funções de administrador, por renúncia, sendo a data da co-
municação de 10 de Novembro de 2000 e que foi nomeado o
conselho de administração: presidente � Nuno Miguel Meirinho
da Costa, solteiro, maior; primeiro vogal: Paulo Jorge Martins
Meirinho, casado e segundo vogal: Cristina Paula Ferreira Conde
Meirinho, casada.

Prazo: 2001/2004.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10508988

NORTEMOBI � MOBILIÁRIO DO NORTE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Paulo Felisberto, sem número de polícia,
loja D, Edifício Quinta Nova, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2775/
960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503630055; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/140201.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi nomeada
gerente em 18 de Outubro de 2000 � Maria Fernanda Fernandes
Gonçalves, divorciada.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes Brito. 14867338

LINOFIL � LINHAS E FIOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 349, sala 2, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1205/
871030; identificação de pessoa colectiva n.º 501892338; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 12 e 15/120201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que Américo
Augusto Leitão Marques, cessou as funções de gerente, em 3 de Ja-
neiro de 2000, por falecimento e foi alterado o corpo do artigo 1.º,
o artigo 3.º e os §§ 1.º e 2.º do artigo 5.º do pacto social os quais
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma LINOFIL � Linhas e Fios Têxteis, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Ribeira, freguesia de Lijó, concelho de
Barcelos.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 900 000$, pertencen-
te à sócia Bisto Holding B. V. e outra de 100 000$, pertencente à
sócia Bieze Stork B. V.

ARTIGO 5.º

(Mantém-se.)
§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o segundo outorgante André

Le Noble, casado, natural de Roterdão, Holanda, residente em 7607 NJ,
Almelo, na Hofkampstraat 100, Holanda, com a faculdade de poder
representar e obrigar a sociedade nos seus actos e contratos que en-
volvam responsabilidade, designadamente na aquisição e alienação de
imóveis e de viaturas automóveis, em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente.

§ 2.º A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos que envolvam responsabilidade, com a assinatura de um
gerente ou de um procurador da sociedade.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867419
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PETRO-ESTRADA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2812/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503666769; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/150201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 14 460$, em dinheiro, ficando com 6 014 460$,
foi feita a sua redenominação e alterados o n.º 1 dos artigos 3.º e 5.º
do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 750 euros, per-
tencente ao sócio Guilherme Alberto Cardoso Ribeiro, uma de
9000 euros pertencente ao sócio Miguel José Cardoso Ribeiro e uma
de 20 250 euros pertencente à sócia GESLIBRA � Gestão, L.da

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por sócios ou não sócios, nela eleitos.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867443

TÊXTEIS E. B. N., L.DA

Sede: Parque Industrial das Lamelas, Vila Frescaínha
São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2274/
930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503062006; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 14/150201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 50 192 800$, em dinheiro, ficando 80 192 800$,
feita a sua redenominação e alterando o artigo 3.º do pacto social,
cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valores do activo, é de 400 000 euros, dividido em
duas quotas iguais de 200 000 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Joaquim Barreto Nogueira e Maria Cristina Barreto No-
gueira; e

2 � Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante máximo global de cinco vezes o capital social.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867451

CASA COELHO GONÇALVES � FERRAGENS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 138 a 146, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 232/
690716; identificação de pessoa colectiva n.º 500057540; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 49/080900.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foram altera-
dos os artigos 3.º e 6.º do pacto social os quais ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 000 000$, dividido em três quotas, sendo uma de 350 000$ perten-
cente ao sócio Carlos Eduardo Matos da Silva Correia, e duas iguais
de 325 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Júlia Gon-
çalves Malheiro Arantes e Manuel Augusto Pereira da Silva.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, compete a to-
dos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, são necessá-
rias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, para os actos de
mero expediente, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14871335

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PEDROSA & BARRETO, L.DA

Sede: Monte, Vila Frescaínha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2875/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503748129; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/150201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 19 057 840$, em dinheiro, ficando 24 057 840, feita
a redenominação e alterados o corpo do artigo 1.º, o artigo 3.º e acres-
centado um § 5.º ao artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é a se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Sociedade de Construções Pedrosa &
Barreto, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 32,
sala 1-A, freguesia e concelho de Barcelos.

§ (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em euros, é de
120 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 40 000 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Alípio Pedrosa Bar-
reto, Celestino Pedrosa Barreto e Eduardo Barreto Rodrigues.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � Para celebrar contratos de empreitadas ou subempreitadas é

suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867460

EUGÉNIO, VICTOR & PAULO � BORDADOS, L.DA

Sede: Barco, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3270/
980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504196502; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 20/160201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 552 410$, em dinheiro, ficando 1 002 410$ e al-
terados os artigos 1.º, n.º 1 e 3.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Eugénio Barbosa �
Bordados, L.da

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 euros
e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio
Manuel Eugénio Ferreira Barbosa e Rosa Maria Miranda Martins.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867478
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CASA DAS RENDAS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2778/
960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503650170; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 7 (of.) e 8/210201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que Eduardo An-
tónio Miranda da Silva, por renúncia, sendo a data da comunicação
de 27 de Dezembro de 2000 e aumentado o capital em 802 892$, em
dinheiro, ficando com 1 202 892$ e feita a redenominação do capi-
tal social, alterando o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, dividido em três quotas iguais de 2000 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Luís Augusto Miranda da Silva, Maria Fi-
lomena Miranda da Silva e Maria da Paz Miranda da Silva.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867532

BEIRA NEIVA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Outeiro, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2721/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503566365; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
190201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que cessou as fun-
ções de gerente Manuel Arlindo Silva Montenegro, por renúncia, sendo
a data da comunicação de 11 de Janeiro de 2001.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867494

COSTA & LINHARES � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Arranjinho, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3193/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504138510; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 23 (of.) e 24/160201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que cessou as fun-
ções de gerente Maria de Fátima da Silva Linhares Pereira Martins,
por renúncia, sendo a data da comunicação de 11 de Janeiro de 2001 e
foi aumentado o capital em 602 410$, em dinheiro, ficando com
1 002 410$, feita a sua redenominação e alterado o artigo 3.º, n.os

1 e 2 do artigo 5.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos diver-
sos valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, dividido em
duas quotas, uma do valor nominal de 4800 euros, pertencente à só-
cia Fernanda Maria Loureiro da Costa Silva e outra do valor nominal
de 200 euros pertencente ao sócio Adelino Manuel Carvalho da Silva.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado por unanimidade em assembleia ge-
ral, pertence apenas à sócia Fernanda Maria Loureiro da Costa Silva,
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficien-
te a assinatura da gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867486

JSL � MALHAS, L.DA

Sede: Aldão, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2815/
960614; identificação de pessoa colectiva n.º 503665762; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 5/210201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado o
capital em 20 192 800$, em dinheiro, ficando com 80 192 800$, feita a
redenominação do capital, alterando o artigo 3.º do pacto social, cuja
redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros, re-
presentado por duas quotas, sendo uma de 388 028,85 euros do sócio
José Manuel Castro Correia e uma de 11 971,15 da sócia FUSÃO-
GESTE � Investimentos Imobiliários, S. A.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867524

CASA COELHO GONÇALVES � FERRAGENS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 138 a 146, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 232/
690716; identificação de pessoa colectiva n.º 500057540; averba-
mento n.º 1, averbamento n.º 2, averbamento n.º 3, averbamento
n.º 4 e averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 35, 36, 37, 38 e 46/08092000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram efec-
tuados os registos do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 35/20000908 � Cessação das
funções de gerente de Maria Humberta de Azevedo Coelho Gonçal-
ves Moreira, por falecimento.

Data: 10 de Outubro de 1993.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 36/20000908 � Cessação das fun-

ções de gerente de António de Azevedo Coelho Gonçalves, por falecimento.
Data: 20 de Outubro de 1998.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 37/20000908 � Cessação das

funções de gerente de Justino Pedreira Martins, por falecimento.
Data: 16 de Maio de 1973.
Averbamento n.º 4, apresentação n.º 38/20000908 � Cessação das

funções de gerente de Manuel Gonçalves Maciel, por falecimento.
Data: 18 de Abril de 1993.

(Of.) Averbamento n.º 6, apresentação n.º 46/20000908 � Cessa-
ção das funções de gerente de António Gomes de Faria, por renúncia.

Comunicação � data: 30 de Junho de 2000.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14846152

MANIXO � MODA E CERÂMICA, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 377, loja 10,
Edifício Prestígio, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2784/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503650935; data da
apresentação: 04072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344934

A FORNECEDORA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DE A. CAMPOS, FONSECA & COSTA, S. A.

Sede: Terra Negra, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 239/
700220; identificação de pessoa colectiva n.º 500002045; data da
apresentação: 04072000.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 1999.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344942

MINI MERCADO � CAMPOS & BARBOSA, L.DA

Sede: Piadela, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2102/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502812761; data da
apresentação: 29062000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

19 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10356517

P&R TÊXTEIS, L.DA

Sede: Pontes, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 729/
820804; identificação de pessoa colectiva n.º 501302603; data da
apresentação: 30062000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

23 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10344420

CARLOS COSTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Campo de 25 de Abril, 282, porta A, sala 3, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2342/
940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503150169; data da
apresentação: 30062000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

22 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10345434

FUSÃOGESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Rua do Arquitecto Borges Vinagre, 228, 4.º, direito,

Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3552/
991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504621211; data da
apresentação: 29062000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10338616

MASSIVE URBANWER DE DIAS, SOUSA & OLIMPIO
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3565/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504786997; data da
apresentação: 03072000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 10339914

AFTEC � GABINETE DE CONTABILIDADE, AUDITORIA,
CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: C.C. Castro, Largo do Bom Jesus da Cruz, 27 e 30, 2.º,
sala 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3187/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504109030; data da
apresentação: 20000628.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

31 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes Brito. 07953755

JOCEMETRANS � SERVIÇOS DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida da Estação de Nine, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3868/
20010220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
200201.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre José
Carlos Nunes Saldanha casado com Teresa Alexandra Teixeira de
Carvalho, na separação; Célia Cristina Nunes Saldanha casada com
Sérgio Paulo Lopes Alves da Silva, na comunhão de adquiridos e Maria
Alice Nunes Oliveira, viúva, foi constituída a sociedade que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOCEMETRANS � Serviços de
Transportes, L.da e tem a sua sede na Avenida da Estação de Nine,
freguesia de Viatodos, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto transportes rodoviários nacional
de mercadorias.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de 16 665 euros pertencentes uma a cada um dos sócios José Carlos
Nunes Saldanha e Célia Cristina Nunes Saldanha, e outra do valor
nominal de 16 670 euros pertencente à sócia Maria Alice Nunes Oli-
veira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.
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2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Acordo com o titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14867656

BRAGA

STAND 31 DE JANEIRO, DE HERMÍNIO
DA CUNHA COELHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2431;
identificação de pessoa colectiva n.º 501825355; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 44/010206.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as suas contas aprovadas em 7 de Novembro de 2000.

Conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12884847

MEBRA � COMÉRCIO POR GROSSO DE METAIS
E ACESSÓRIOS DE BRAGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3630;
identificação de pessoa colectiva n.º 502771020; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 58/001228.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo de fusão por transferência global do património das socie-
dades INDUMEBRA � Indústria e Comércio de Torneiras de
Braga, L.da, e TUBICENTRO � Artigos Sanitários, L.da para a so-
ciedade MEBRA � Comércio por Grosso de Metais e Acessórios de
Braga, S. A., ficando a mesma a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MEBRA � Comércio por Gros-
so de Metais e Acessórios de Braga, S. A., teve o seu início em 16 de
Abril de 1992 e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede social é no Lugar da Fonte, freguesia de Palmeira, concelho
de Braga, podendo ser transferida nos termos da lei, por simples de-
liberação do conselho de administração. O conselho de administração
poderá criar delegações ou qualquer outra forma de representação
dentro e fora do país, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o comércio por grosso de acessórios,
artigos sanitários e metais.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
284 100 000$, representado por 284 100 acções com o valor nomi-
nal de 1000$ cada.

ARTIGO 5.º

As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou não, e
reciprocamente convertíveis, nos termos da lei, e poderão ser repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e
10 000 acções.

Os títulos representativos das acções são assinados por dois admi-
nistradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir nos termos da lei acções próprias.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral, sob propos-
ta do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto e que, com antecedência mínima de oito dias sobre a
data de realização da respectiva reunião, comprovem que as acções
de que são titulares, estão:

a) Averbadas em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas.

b) Depositadas nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito,
sendo ao portador.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição e que dê entrada na sociedade
pelo menos oito dias antes da data da realização da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os accio-
nistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão de 100 do número de acções que possuem.

ARTIGO 11.º

Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por outros accionistas ou pelo cônjuge, ascendentes, des-
cendentes, ou por membro do conselho de administração mediante
carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome, domicílio do
representante e data da reunião.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocatória,
desde que estejam presentes ou representados accionistas que repre-
sentem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída, por um presi-
dente e um secretário eleitos pela assembleia geral e que podem ou
não ser accionistas.

2 � Compete ao secretário substituir o presidente em caso de
impedimento deste e, nomeadamente, convocar assembleias gerais,
dirigi-las, dar posse aos membros dos conselhos de administração e
fiscal e exercer as demais funções conferidas por lei e pelo presente
contrato.

SECÇÃO II

Conselho de administração
ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três ou cinco membros eleitos em
assembleia geral que designará ainda o seu presidente.
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2 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração pode delegar num administra-
dor-delegado a gestão corrente da sociedade e a execução das resolu-
ções do conselho de administração.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações
relativas ao objecto social.

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis e
imóveis incluindo viaturas, acções, quotas ou obrigações, bem como
tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos mesmos.

c) Contrair empréstimos ou outra modalidade de financiamento nos
mercados nacionais ou estrangeiros e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei.

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas.

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo.

f) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário, agindo

nos termos e limites do respectivo mandato.

ARTIGO 18.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, sempre que convocado pelo seu presi-
dente ou por outros dois administradores e pelo fiscal único.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar nas
reuniões por outro administrador, mediante carta dirigida ao presi-
dente indicando o dia e hora da reunião a que se destina.

3 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho, tendo
voto de qualidade em caso de empate.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único, re-
visor oficial de contas e um suplente, igualmente revisor oficial de
contas, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada em
assembleia geral.

ARTIGO 22.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará por quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 23.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual, depois de
deduzida a percentagem para a formação da reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral destinar.

ARTIGO 25.º

Os órgãos sociais dispensados de caução serão eleitos por um pe-
ríodo de quatro anos.

Conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12891240

SERRALHARIA GRACIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503991210; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 72/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital para 5 012 050$, redenominado para 25 000 euros, tendo
sido alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 22 500 euros pertencente ao sócio Francisco António
Alves Rodrigues e outra do valor nominal de 2500 euros pertencente
à sócia Albertina Faria Carvalho.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885746

CASTRO, PINTO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6722;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010215.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 9 de Feve-
reiro de 2001 cessaram funções os gerentes Inês Alexandra Casaca
Lage de Castro, António Miguel Freitas da Costa e Jorge Filipe Frei-
tas Agostinho, por renúncia.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 11760010

TAPIOCA � COMÉRCIO DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4936;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594598; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 15 e 16/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 2 de Feve-
reiro de 2001 cessou funções o gerente António Almeida Taipa da
Rocha, por renúncia; mais certifica que foi aumentado o capital para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o
pacto quanto aos artigos n.os 1 e 2 do artigo 1.º, artigo 2.º, artigo 3.º
e o n.º 3 do artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAPIOCA � Bebidas e
Espectáculos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Justino Cruz, 154, 2.º, sala 6,
freguesia de Braga (São João do Souto), da cidade de Braga.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
bebidas com espectáculos e serviços de hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4500 euros e
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outra do valor nominal de 500 euros, ambas pertencentes ao sócio
Nilson Cley Rodrigues dos Santos.

ARTIGO 4.º

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Nilson Cley Rodrigues
dos Santos.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885525

SEGUREXPRESSO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4807;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 70/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma des-
locou a sede para Rua de Bernardo Sequeira, 231, 1.º, sala 8, Braga
(São Vítor).

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885592

SUPER TALHO SÃO MARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula
n.º  3225/900814;  ident if icação de pessoa colect iva
n.º 502401311.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12884294

VERTILUSA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6508;
identificação de pessoa colectiva n.º 504631071; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 40 e 41/010214.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 5 de
Junho de 2000 cessou funções a gerente Ângela Maria Barros
Pereira, por renúncia; mais certifico que foi alterado o pacto
quanto ao artigo 3.º, n.º 3 do artigo 4.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas, uma de 582 410$
e outra de 400 000$, pertencentes ao sócio João Paulo Pereira de
Sousa e outra de 20 000$, pertencente ao sócio Agostinho Perei-
ra de Faria.

ARTIGO 4.º

3 � A sociedade em todos os seus actos e contratos obriga-se com
a intervenção do gerente João Paulo Pereira de Sousa.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885444

BARROSO & JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6459;
identificação de pessoa colectiva n.º 504450077; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/010219.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 11 de Fe-
vereiro de 2000 cessou funções o gerente Ana Cristina Marques Pinto
e Amaro Jerónimo, por renúncia.

Conforme o original.

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885720

TRANSTIR II � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6387;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/010220.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 22 de
Novembro de 2000 foi designada gerente a sócia Elisabete da Costa
Vieira Fernandes da Rocha.

Conforme o original.

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885320

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CARLOS
ALBERTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5135;
identificação de pessoa colectiva n.º 503728950; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 17/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital para 60 144 600$, redenominado para 300 000 euros, tendo
sido alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 300 000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 180 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Pereira da Silva, e duas do valor
nominal de 60 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
de Fátima Rodrigues da Silva e Paulo Manuel Pereira da Silva.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885541

IMOCARSIL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6466;
identificação de pessoa colectiva n.º 504439650; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 18/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital para 100 000 euros, tendo sido alterado o pacto quanto ao
artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 60 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Pereira da Silva, e duas do
valor nominal de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria de Fátima Rodrigues da Silva e Paulo Manuel Pereira da Silva.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885533
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CARLOS ALBERTO RODRIGUES GONÇALVES E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 12; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 31/010214.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado o
capital com 602 410$ por conversão de suprimentos, passando o capi-
tal para 1 002 410$, procedendo à redenominação para 5000 euros.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885797

J. J. ARAÚJO, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7317;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/010214.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado o
pacto quanto ao corpo do artigo 1.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. J. Araújo, Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Arménio Reis, loteamento 5 de Outubro
A4, freguesia de Real, Braga.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885304

CARVALHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1133;
identificação de pessoa colectiva n.º 500056625; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 14/010215.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi desig-
nado gerente o sócio José Luís de Sousa Ribeiro e aumentado o
capital para 3 007 230$, redenominado para 15 000 euros tendo
sido alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas do valor nominal de 7500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885312

SANTO ANTÓNIO � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4974;
identificação de pessoa colectiva n.º 503605891; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 24/010213.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital para 20 000 000$ e redenominado para 99 759, 58,
tendo sido alterado o pacto quanto ao artigo 4.º, ficando com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, sendo o equivalente em euros de 99 759,58 euros, di-
vidido em duas quotas, sendo uma de 19 400 000$ que corresponde a
96 766,79 euros, pertencente à sócia Gracinda Maria Coelho dos

Santos e uma outra de 600 000$, que corresponde a 2992,79 euros,
pertencente ao sócio Américo Carvalho Gomes.

O texto do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885282

ANTÓNIO J. M. DE ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2869;
identificação de pessoa colectiva n.º 502166240; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 47/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as suas contas aprovadas em 31 de Dezembro de 2000.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885550

DRENOR � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4071;
identificação de pessoa colectiva n.º 503082864; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 64 e 65/010131.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que por delibera-
ção de 25 de Maio de 1993 foram designados gerentes � João Ma-
nuel Aguillar Pereira Delgado e Carlos Alberto Duarte Gomes, ambos
casados; mais certifico que em 21 de Junho de 1993 cessou funções o
gerente Carlos Alberto Duarte Gomes, por renúncia.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12887757

SEMIN � INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3220;
identificação de pessoa colectiva n.º 502479663; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 64/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 10 de Ja-
neiro de 2001 cessou funções, por renúncia e sociedade de revisores
de contas António Pimpão & Maximino Mota.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885347

SOCIBOL � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE BOLACHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4368;
identificação de pessoa colectiva n.º 503289981; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 68/010216.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as contas aprovadas em 29 de Dezembro de 2000.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885568

TILGRÁFICA � SOCIEDADE GRÁFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1271;
identificação de pessoa colectiva n.º 500626863; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 45/010209.
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Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo do seguinte teor:

Inscrição n.º 18, apresentação n.º 45/010209. Designação dos mem-
bros dos órgãos sociais para o quadriénio 2000/2003.

Data da deliberação: 30 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � José Manuel Machado

Malheiro, solteiro, maior, vogais: Abílio Rodrigues da Silva, casado e
Álvaro Fernando Pinheiro Pontes, casado; conselho fiscal: presidente �
Delmar de Sousa Vieira, casado; vogais: António Carlos Xavier Fer-
reira Lopes, casado, Paula Saraiva & Manuel Pereira, SROC, represen-
tada por Ana Paula Monteiro Barbeitos Saraiva e Silva, ROC (efecti-
vo); ROC suplente: Paulo Roberto de Sousa Mathias Lima, casado.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885177

APARÍCIO DA CUNHA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3598;
identificação de pessoa colectiva n.º 502755997; averbamento
n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 32, 33 e 34/
010213.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 23 de
Novembro de 2000 cessaram funções o gerente Maria Fernanda Bra-
vo Duarte, Elvira de Carvalho da Costa Bravo e Maria Manuela Bra-
vo Duarte, por renúncia.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885401

BRAGA 3 CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503273007; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 15 e 16/010213.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que em 5 de Feve-
reiro de 2001 cessou funções o gerente Luís Carlos Cunha de Almeida
Leite, por renúncia, tendo a mesma data sido designado novo gerente
o sócio José Francisco Oliveira Domingues.

Conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresi-
nha da Cunha Dias Pereira. 12885290

ESPOSENDE

BARCA GEST � CONSULTADORIA CONTABILÍSTICA
E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 833/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503989410.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos e
depositados em 5 de Fevereiro de 2001, na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � O Conservador em substituição, José
de Magalhães Moreira. 14656396

GUIMARÃES

CAPITALFONE � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7170;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/20010222.

Certifico que:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAPITALFONE � Teleco-
municações, L.da e tem a sua sede na Rua da Rainha D. Maria II, 67, 3.º,
freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo), concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na
área das telecomunicações. Comércio de equipamentos de telecomu-
nicações e informáticos. Agente de telecomunicações de redes mó-
veis e fixas.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

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

Estão conforme os originais.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14789949

TRANSPORTES MANUEL RIBEIRO SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7168;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20010221.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Lic.
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Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Manuel Ribeiro
Salgado, L.da, com sede no lugar de Senães do Meio, freguesia de
Silvares, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrém, e exploração de mini-mercado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 30 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Ribeiro Salgado e duas
quotas iguais do valor nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Maria de Lurdes Marques de Oliveira Salgado e
Ricardo Manuel Marques Salgado.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel Ribeiro Salgado.

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

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

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

podendo celebrar quaisquer contratos leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
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 a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial,

excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.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.

Estão conforme os originais.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14789930

CENTRO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TAIPENSE, CART

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 17;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 19022001

Associação

A 17 de Fevereiro de 1979, na Secretaria Notarial de Guimarães,
perante mim, Luís Filipe Aviz de Brito, o notário do 2.º Cartório,
compareceram.

a) António Joaquim Azevedo Oliveira, residente no largo das Ter-
mas, vila das Taipas, freguesia de Caldelas, deste concelho e donde é
natural;

b) Delfim Alves Duarte, residente na Avenida de Trajano Au-
gusto, da vila das Taipas e natural da freguesia de Caldelas, atrás
referida;

c) Abel Luís Oliveira da Costa Marques, residente na Rua de Nossa
Senhora de Fátima, também da vila das Taipas, freguesia de Caldelas,
donde é natural;

d) José Joaquim Marques da Silva, residente no lugar do Alvito,
freguesia de São Martinho de Sande, deste concelho e natural da dita
freguesia de Caldelas;

e) Carlos Manuel Capela de Freitas, residente na Rua de
Nossa Senhora de Fátima, freguesia de Caldelas, atrás citada e dela
natural;

f) Maria da Conceição Ribeiro Monteiro, residente na Rua de San-
to António, da indicada vila das Taipas, e natural da freguesia de São
Clemente de Sande, deste mesmo concelho;

g) Manuel António Freitas da Silva Ribeiro, residente naquela Rua
de Santo António e também natural da freguesia de Caldelas;

h) José Adélio Marques da Silva, residente na Rua da Nossa Senho-
ra de Fátima, vila das Taipas e natural da freguesia de Caldelas, já
citadas;

i) Jorge Lamosa Gomes, residente no lugar da Ribeira, aludida fre-
guesia de São Martinho de Sande e dela natural; e

j) Manuel Fernandes Cardoso, residente na citada Avenida de
Trajano Augusto e natural da freguesia de Vila Frescaínha, São Pedro,
do concelho de Barcelos; este casado, os restantes solteiros, maiores
e pessoas cuja identidade foi verificada por exibição e cotejo dos seus
bilhetes de identidade , respectivamente, n.º 3170873, de Porto, 10 de
Março de 1975, n.º 3585445, de 21 de Dezembro de 1976, Lisboa,
n.º 3820422, de Porto, 4 de Junho de 1975, n.º 1972101, de Porto,
19 de Fevereiro de 1976, n.º 3461332, de Lisboa, 13 de Setembro de
1977, n.º 2865920, de Porto, 1 de Março de 1976, n.º 3834187, de
Porto, 3 de Julho de 1975, n.º 3816940, de Porto, 17 de Março de
1975, n.º 2727861, de Porto, 22 de Dezembro de 1975 e n.º 3218709,
de Lisboa, 12 de Junho de 1978, emitidos pelos Serviços de Identifi-
cação.

E, pedindo a competente forma, declararam:
Que, congregados na qualidade de promotores, dão constituição, por

instrumento notarial, a uma pessoa colectiva, na modalidade de asso-
ciação, nos termos dos artigos 167.º a 184.º do Código Civil e sob os
estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

O Centro de Actividades Recreativas Taipense, CART, tem por
fim a promoção artística, cultural e desportiva dos seus associados e
a sua sede é nas Caldas das Taipas, freguesia de Caldelas, do concelho
de Guimarães, provisoriamente ao lugar do Montinho, e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

São órgãos do CART, a mesa da assembleia geral, a direcção e o
concelho fiscal.

ARTIGO 3.º

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial e de
uma quota mensal, cujos valores serão estabelecidos em assembleia
geral, e alteráveis por deliberação da mesma assembleia.

ARTIGO 4.º

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

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três associa-
dos, competindo-lhe convocar, dirigir e redigir actas dos trabalhos
das assembleias gerais.

ARTIGO 5.º

A direcção é composta por nove associados e compete-lhe a ge-
rência social, administrativa, financeira e disciplinar, devendo reunir
quinzenalmente.

ARTIGO 6.º

O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, verificar
as suas contas e relatórios e dar parecer sobre os actos que impliquem
aumento de despesa ou diminuição de receitas sociais.

O conselho fiscal reunirá ao menos uma vez em cada trimestre.
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ARTIGO 7.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento interno,
cuja provação e alterações são da competência da assembleia geral.

Estão conforme os originais.

21 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042931

JOSÉ MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 13;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 21022001.

Certifico que:
Outorgante: José Maria Marques de Oliveira, número fiscal

161040268, casado com Maria da Silva Duarte, na comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua do Fio, freguesia de Barco e natural da de Brito,
ambas do concelho de Guimarães, de nacionalidade portuguesa, titular do
bilhete de identidade n.º 6654445, emitido em 22 de Junho de 1999,
pelo Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Declara:
Que constitui um estabelecimento individual de responsabilidade

limitada, a reger-se pelas cláusulas dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

O estabelecimento adopta a firma José Maria Marques de Oliveira,
E. I. R. L.

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua do Fio, freguesia de Barco, concelho de Gui-
marães.

ARTIGO 3.º

O estabelecimento inicia a sua actividade em 16 de Fevereiro de 2001.

ARTIGO 4.º

O estabelecimento tem por objecto a suinicultura.

ARTIGO 5.º

O capital do estabelecimento, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, é de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

A administração do estabelecimento pertence ao seu titular José
Maria Marques de Oliveira.

ARTIGO 7.º

O titular do estabelecimento estima em 100 000$ o montante apro-
ximado dos impostos e taxas a que fica sujeito por virtude da cons-
tituição do mesmo.

Declara ainda:
Que não é titular de qualquer outro estabelecimento individual de

responsabilidade limitada.
Que se obriga a requerer deste acto no prazo de três meses.

José Maria Marques de Oliveira.

Estão conforme os originais.

3 de Março de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11043008

FALCÕES DO NORTE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7169;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/20010222.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial da Póvoa de
Lanhoso, perante mim, Maria Teresa Jácome de Sousa Amorim Cor-
reia, notária do mesmo cartório, comparecerem como outorgantes:

1.º António Ferreira de Oliveira, contribuinte fiscal n.º 143237063,
casado com Felismina da Silva, sob o regime de comunhão de adqui-

ridos, natural de Sande (Vila Nova), do concelho de Guimarães, onde
reside na Avenida da Igreja, titular do bilhete de identidade
n.º 1892427, emitido em 5 de Fevereiro de 1991, pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal de Lisboa;

2.º Manuel Ferreira de Oliveira, contribuinte fiscal n.º 139623159,
casado com Maria de Lurdes Marques da Silva Oliveira, sob o regime
de comunhão de adquiridos, natural da dita freguesia de Sande (Vila
Nova), onde reside no lugar da Corredoura, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 3734758, emitido em 14 de Fevereiro de 2000, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos mencio-
nados bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam:
Que pela presente escritura constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Falcões do Norte � Sociedade de
Construções, L.da e terá a sua sede no Edifício Falcão, da Rua de Nossa
Senhora da Conceição, da freguesia de Fermentões, do concelho de
Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência a Sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A Sociedade tem por objecto a construção de edifícios e sua co-
mercialização.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 6250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios An-
tónio Ferreira de Oliveira e Manuel Ferreira de Oliveira.

4.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 António
Ferreira de Oliveira e Manuel Ferreira de Oliveira.

3 � A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

4 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

5.º

A Sociedade poderá exigir dos sócios, mediante deliberação unâni-
me de todos, prestações suplementares até 10 vezes o montante da
respectiva quota.

Estão conforme os originais.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14788675

NET DAY � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua das Paredes Alagadas, 260, freguesia de Moreira
1de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6948;
identificação de pessoa colectiva n.º 505140837; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/20010220.

Certifico que a referida sociedade mudou a sede para a acima referida.

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042966

FELISANJO � COLCHAS, L.DA

Sede: Lugar de Mascotelos ou Cabeças, lote 20,
freguesia de Candoso, (São Tiago), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6281;
identificação de pessoa colectiva n.º 504470248; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010221.
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Certifico que a referida sociedade mudou a sede para a acima refe-
rida.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042974

LAGO & COSTA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua de Eduardo Almeida, 502, freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5814;
identificação de pessoa colectiva n.º 503647306; data da apresen-
tação: 20010221.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, da prestação de contas, relativamente ao ano de
1996.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042990

LIMA & COMPANHIA, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Aldão de Cima, lote 4, freguesia de Mesão Frio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5388;
identificação de pessoa colectiva n.º 502509660; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 57/20010220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que houve um
aumento de capital de 40 192 800$, alterando o artigo 3.º, ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas, sendo uma de 330 000 euros, pertencente ao
sócio José Miguel Malheiro Coelho Lima e outra de 70 000 euros,
pertencente à sócia Maria de Lurdes Conceição Malheiro Coelho Lima.

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

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042940

FRUTAS DOURO AO MINHO, S. A.

Sede: Lugar da Gandra, freguesia de Briteiro Santo Estevão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4202;
identificação de pessoa colectiva n.º 502107383; data da apresen-
tação: 20010219.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da pres-
tação de contas respeitante a 1 de Setembro de 1999 a 31 de Agosto
de 2000 da sociedade em epígrafe.

20 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11042915

FREITAS & DIAS, L.DA

Sede: Lugar do Monte da Carreira, freguesia de Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3885;
identificação de pessoa colectiva n.º 502712350; data da apresen-
tação: 20000911.

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

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12349658

MANUEL LUÍS DE SOUSA, L.DA

Sede: Lugar da Cruz da Caída, freguesia de São das Caldas
de Vizela, concelho de Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3003;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 27/20010219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que houve altera-
ção parcial do contrato social, alterando os artigos 4.º, 5.º e 6.º, fi-
cando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
2 200 000$ e acha-se dividido em duas quotas iguais de valor nomi-
nal de 1 100 000$ cada pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
Augusta Ferreira de Sousa e Maria Luísa Ferreira de Sousa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme venha a ser
deliberado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias que desde
já ficam nomeadas gerentes.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de uma só gerente.

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

3 de Março de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042923

GUERREIRO & C.A, L.DA

Sede: Lugar de Vilar, freguesia de Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 893;
identificação de pessoa colectiva n.º 500183333; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20010221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que Maria Fer-
nanda Costa Guerreiro, cessou funções de gerente, em 27 de Dezem-
bro de 2000, por renúncia.

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042982

TEIXEIRA & C.A, L.DA

Sede: Praça do Toural, 117 e 118, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 443;
identificação de pessoa colectiva n.º 500281173; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/20010210.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que houve altera-
ção parcial do contrato social, alterando o artigo 4.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Guilher-
me Saavedra Teixeira, casado, residente na Rua de Almirante Gago
Coutinho, 271, cidade de Guimarães e Maria Isabel Saavedra Teixeira,
casada, residente na Rua do Dr. Carlos Saraiva, 233, 3.º, esquerdo,
também desta cidade de Guimarães.

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

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

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11042958
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ETIRUDI � FABRICO DE ETIQUETAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7167;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010221.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Fevereiro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim Lic. Olinda de Fá-
tima Esteves, notária deste Cartório, compareceu:

Albano José de Faria Alves, número de identificação fiscal
183117085, natural da freguesia de Selho (São Cristóvão), concelho
de Guimarães, residente na Rua da Agrela, freguesia de Silvares, 70,
do mesmo concelho, casado com Maria da Conceição Gonçalves Pinto
Alves sob o regime de separação de bens, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 7496084, emitido em 6 de Janeiro de 2000, Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas que fica a
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ETIRUDI � Fabrico de Etique-
tas, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Moura, freguesia
de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
etiquetas, nomeadamente em papel e tecidos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio 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 do próprio,
quando necessária.

Estão conforme os originais.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14789922

PAKRIL � TRANSFORMAÇÃO DE ACRÍLICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7166;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20010220.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim Lic. Olinda de Fátima Este-
ves, notária deste Cartório, compareceu:

António Ricardo Ribeiro de Carvalho, número de identificação fis-
cal 213509199, solteiro, maior, natural da freguesia de Azurém, con-
celho de Guimarães, residente na Rua do Divino Salvador, 185, fre-

guesia de Pinheiro, concelho de Guimarães, portador do bilhete de
identidade n.º 11146799, emitido em 8 de Janeiro de 1999, em Lis-
boa pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas que fica a
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAKRIL � Transformação de
Acrílico, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Divino Sal-
vador, 185, freguesia de Pinheiro, concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na transformação de mate-
riais acrílicos em placas e painéis publicitários, estantes, prateleiras e
todo o tipo de mobiliário, comércio, importação e exportação dos
mesmos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio 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 do próprio,
quando necessária.

Declarou finalmente o outorgante:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o

que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos
em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da to-
talidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.

Estão conforme os originais.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14789914

ALPB � ADITIVOS E LIGANTES PARA BETÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7165;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20010219.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Janeiro de 2001, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim Lic. Olinda de Fátima
Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALPB � Aditivos e Ligantes para
Betões, L.da e tem a sua sede na Praceta Paulo VI, 36, 3.º C, freguesia
de Urgezes, concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá de
deliberação dos sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 76 � 30 de Março de 20017102-(24)

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação
de matérias primas, produção e comercialização de materiais para a
construção, nomeadamente aditivos de betão, incluindo investigação
e estudos de aditivos de betão.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nominal
de 2490 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Gennady
Tuzenko e Michael Zlotnikov, outra do valor nominal de 720 euros,
pertencente ao sócio António Paulo Fernandes da Silva, e outra do
valor nominal de 300 euros, pertencente ao sócio Andrei Dmitriev.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global equivalente a 10 vezes o capi-
tal social existente à data da deliberação desde que a chamada seja
deliberada por unanimidade dos votos representativos de todo o capi-
tal social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
sócios ou não, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão
ou não qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios António Paulo Fernandes da Silva e Andrei Dmitriev.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes;

d) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social.

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

ARTIGO 5.º

1 � As deliberações de alteração do contrato só podem ser toma-
das por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

2 � As deliberações em matérias envolvendo direitos de proprie-
dade industrial, nomeadamente compra, venda, concessão de licenças
de exploração, ou outras matérias envolvendo direitos de proprie-
dade industrial, só podem ser tomadas com o voto favorável do sócio
António Paulo Fernandes da Silva ou Andrei Dmitriev.

ARTIGO 6.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 7.º

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

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação ou venda em pro-
cesso judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam

do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida.
Será sempre considerada violação grave a violação ilícita do dever de
sigilo por parte do sócio que desempenhe funções de gerência ou de
fiscalização;

f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular;

g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão hereditá-
ria ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito de
se afastarem da sociedade, exigindo amortização da quota do falecido.

ARTIGO 9.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutra sociedade nos seguintes
10 anos.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 11.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais serão convocas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

ARTIGO 13.º

Para apreciação das questões emergentes do presente contrato que
não sejam resolvidas pela própria sociedade, é competente o Tribu-
nal da Comarca de Guimarães.

Estão conforme os originais.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14789906

VILA NOVA DE FAMALICÃO

CARNEIRO & CARNEIRO � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5648/001023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504333500; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/
010122.

Certifico que foi deliberado: 
a) Aumentar o capital social da sociedade de 5000 euros, para

50 000 euros, sendo o aumento de 45 000 euros, todo ele realizado
em dinheiro e subscrito da forma seguinte:

O sócio José Manuel Sobral Carneiro, reforça a sua quota de
2500 euros, com a quantia de 45 000 euros, ficando com uma quota
de valor nominal de 47 500 euros;

b) Alterar o n.º 1 do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º do pacto so-
cial os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e já realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrita social, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 47 500 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Sobral Carneiro e outra de 2500 euros,
pertencente ao sócio José Dinis da Silva Carneiro.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio José Manuel
Sobral Carneiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11214597
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JOMANÉ � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5734/010122; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/010122.

Certifico que entre:
1) Inês Manuel Sobral Carneiro, solteira, menor;
2) José Manuel Sobral Carneiro, solteiro, maior, foi constituída a

sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JOMANÉ � Compra e Venda de
Imóveis, L.da, tem a sua sede na Avenida do Brasil, 300, freguesia de
Gavião, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a deslo-
car a sua sede para outro local do mesmo concelho ou para algum dos
concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda, administração, imó-
veis e condomínios e gestão de participações imobiliárias.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma de valor nominal de 1000 euros,
pertencente à sócia Inês Manuel Sobral Carneiro e outra de valor
nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Sobral
Carneiro.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e podendo ou não
ser remunerada, é confiada ao sócio José Manuel Sobral Carneiro, o
qual fica desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão de quotas, é livre entre os sócios.
§ único. Na cessão de quotas a estranhos é necessário o consenti-

mento da sociedade, para o que deverão ser observados as seguintes
condições:

a) O sócio que pretender ceder a quota notificará, por escrito e
com aviso de recepção, a sociedade, mencionando e identificando o
respectivo cessionário, bem como o preço ajustado, o modo como
ele será satisfeito e todas as demais condições estabelecidas.

b) Nos 30 dias subsequentes àquela notificação, a sociedade comu-
nicará igualmente por escrito e com aviso de recepção, a informar se
é dado ou não o solicitado consentimento.

c) No caso de a sociedade não ter prestado o necessário consenti-
mento essa comunicação ao sócio, incluirá uma proposta de amorti-
zação ou aquisição da quota, devendo o cedente, no prazo de 15 dias,
declarar se aceita ou não tal proposta.

d) Caso a sociedade haja prestado o seu consentimento sempre os
restantes sócios poderão exercer, no prazo de oito dias, direito de
preferência, na respectiva aquisição.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se, em partilha decorrente de divórcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não for titular.
§ 1.º A amortização será realizada pelo valor da quota determinado

pelo último balanço aprovado o qual será pago em 12 prestações tri-
mestrais e iguais, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do
Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Considera-se realizada a amortização com o depósito, efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota aprovado nos
termos determinados no parágrafo anterior.

7.º

Falecendo qualquer sócio, a sociedade reserva-se o direito de:
a) Se lhe interessar a continuação com os respectivos herdeiros,

estes nomearão um de entre si que a todos nela os representa, en-
quanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

b) Se lhe não interessar a continuação deles na sociedade, esta
procederá à respectiva amortização da quota, com o pagamento do
seu valor, apurado em balanço expressamente elaborado para o efeito,
a realizar no prazo de três meses a contar da data daquela delibera-
ção, em 12 prestações trimestrais e iguais, nos termos do § 2.º do
artigo 6.º

8.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11214600

FAMAFASHION � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5739/010129; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 25/010129.

Certifico que entre José Maria da Silva Araújo, casada no regime
de comunhão de adquiridos com Maria Madalena de Sousa Cruz; a
referida Maria Madalena de Sousa Cruz; Rodrigo Matos Guerreiro e
Sá casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria Helena
da Silva Araújo, e a referida Maria Helena da Silva Araújo, foi cons-
tituída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 29 de Janeiro de 2001, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º José Maria da Silva Araújo e mulher Maria Madalena de Sousa
Cruz, casados sob o regime de comunhão de adquiridos;

2.º Rodrigo Matos Guerreiro e Sá, e mulher Maria Helena da Silva
Araújo, casados sob o regime de comunhão de adquiridos.

E por eles foi dito.
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAMAFASHION � Moda, L.da e
tem a sua sede na Rua da Carvalha, 25, freguesia de Ribeirão, conce-
lho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar, fi-
liais, sucursais, agências ou outras formas de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, impor-
tação e exportação de artigos de vestuário. Importação de
matérias-primas e subsidiárias para o referido fabrico. Comércio de
têxteis lar e acessórios de moda.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades independentemente do respectivo objecto.

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 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios José Maria da Silva Araújo e Rodrigo Matos Guer-
reiro e Sá que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.
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3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis incluindo

automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas não produz efeitos para com a sociedade
enquanto não for consentida por esta, a não ser que se trate de ces-
são entre ascendentes e descendentes ou entre sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios diversos dos indicados no número anterior.

ARTIGO 6.º

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 11215160

ARAÚJO SÁ TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4432/971118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504006665; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/
010129.

Certifico que deliberam:
a) Aumentar o capital da indicada sociedade, procedendo à redeno-

minação do mesmo expresso em euros, de 2 000 000$ para
10 024 100$ com a redenominação traduzida em 50 000 euros, sendo o
aumento no valor de 8 024 100$, subscrita da seguinte forma: 6 018 075$,
pelo sócio António de Araújo Sá, ficando deste modo a sua quota au-
mentada para 7 518 075$, correspondente a 37 500 euros; 2 006 025$,
pela sócia Clementina Gonçalves Pereira, ficando deste modo a sua
quota aumentada para 2 506 025$, correspondente a 12 500 euros;

b) Alterar em conformidade o artigo 3.º do pacto social que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em duas quotas, uma
do valor nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio António de
Araújo Sá, e outra do valor nominal de 12 500 euros, pertencente à
sócia Clementina Gonçalves Pereira.

Que a importância do aumento se encontra integralmente realiza-
da e deu já entrada na caixa social, não sendo exigida pela lei, pelo
contrato, a realização de outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 11212195

BEZERRA & BARROSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 211/631230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500045445; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 25/010131.

Certifico que:
Sede: Avenida de Narciso Ferreira, 171, 175, 187, 223, 229, 231.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11214864

COMBUSTÍVEIS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3756/950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503442917;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/010130.

Certifico que foi deliberado:
Que como únicos sócios da dita sociedade deliberam:
a) Aumentar o capital de 2 000 000$, para 3 007 230$, sendo o

aumento de 1 007 230$ todo ele realizado em dinheiro e já entrada
na caixa social e subscrito da seguinte forma:

O sócio António Ferreira de Carvalho reforça a sua quota de
1 600 000$, com a quantia de 906 025$, ficando assim com uma quota
de valor nominal de 2 506 025$;

Cada uma das sócias Laurinda Carvalho de Sousa e Marta Filipe
Sousa Carvalho, reforça a sua quota de 200 000$, com a quantia de
50 602$50, ficando cada uma com uma quota de valor nominal de
250 602$50.

b) Redenominar em euros as quotas representativas do capital so-
cial da sociedade, mediante a aplicação da taxa de conversão.

Alterar os artigos 3.º e 5.º do pacto social, os quais passam a ter a
seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
demais bens e valores constantes da escrita social, é de 15 000 euros,
dividido em três quotas: uma de valor nominal de 12 500 euros, per-
tencente ao sócio António Ferreira de Carvalho e duas iguais de va-
lor nominal de 1250 euros cada pertencente uma a cada uma das sócias
Laurinda Carvalho de Sousa e Marta Filipe Sousa Carvalho.

§ único. Poderão ainda ser feitos suprimentos à sociedade e exigi-
das prestações suplementares de capital até ao montante de
100 000 euros.

5.º

A gerência, administração e direcção da sociedade remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao já
gerente António Ferreira de Carvalho e às sócias Laurinda Carvalho
de Sousa e Marta Filipe Sousa Carvalho, desde já nomeadas gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente
António Ferreira de Carvalho ou a assinatura conjunta das duas geren-
tes Laurinda Carvalho de Sousa e Marta Filipe Sousa Carvalho, em todos
os actos e contratos ou documentos de responsabilidade, incluindo a
compra e venda de viaturas automóveis para e da sociedade.

§ 2.º Fica proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais sob pena de, fazendo-o, responderem pessoal-
mente pelos prejuízos causados.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11214066

JOCARUI � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5741/010130; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/010130.

Certifico que entre: José Carlos da Silva Freitas, casado sob o regime
de comunhão de adquiridos com Joaquina da Assunção Silva Machado
Freitas; Miguel Angel Asla Gomez, casado sob o regime de comunhão
de adquiridos com Maria Purificacion Testas Anton, foi constituída a
sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JOCARUI � Imobiliária, L.da, tem a
sua sede na Urbanização da Quinta de Sinçães, loja 7, bloco A, fre-
guesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.
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§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser mudada para qualquer lugar dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de bens imobiliários,
promoção imobiliária, construção e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e está dividido em duas quotas, uma de 4500 euros, pertencente ao
sócio Miguel Angel Asla Gomez e outra de 500 euros pertencente ao
sócio José Carlos da Silva Freitas.

4.º

1 � A gerência, administração e direcção da sociedade e a sua re-
presentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, dispensada
de caução e remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence ao sócio José Carlos da Silva Freitas, que desde
já fica nomeado gerente.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
mesmo na compra e venda de veículos automóveis, é suficiente a
assinatura do gerente.

5.º

1 � A divisão e a cessão de quotas entre sócios, e seus descenden-
tes, é livremente permitida, ficando desde já dispensado o consenti-
mento especial da sociedade e dos sócios para as divisões porventura
necessárias.

2 � A cessão de quotas a favor de terceiros depende do consenti-
mento dos sócios não cedentes, gozando, a sociedade em primeiro
lugar, e os sócios em segundo, do direito de preferência.

6.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada
anualmente a percentagem destinada à constituição ou reconstrução
de reserva legal, terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 10615202

DEMÃO � PINTURAS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3738/950424; identificação de pessoa colectiva
n.º 503429244; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/
010126.

Certifico que foi dissolvida e liquidada.
Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2000.

Conferi e está conforme.

20 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11214830

COIMBRA
CANTANHEDE

CONSTRUÇÕES LICÍNIO & PAULO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1248/010305; identificação de pessoa colectiva n.º P
505331560; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
010305.

Certifico que entre Licínio Veríssimo da Silva e Paulo Jorge Verís-
simo da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Licínio & Paulo
Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Selgas, 1, lugar de
Cochadas, freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Licínio Veríssimo da Silva e Paulo
Jorge Veríssimo da Silva.

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.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

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

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 ALD, e tomar de ar-
rendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

6 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 13410270

FINARTIS � ARTEFACTOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1247/010301; identificação de pessoa colectiva n.º P
505292971; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
010301.

Certifico que entre Manuel Cardoso Soares; Fernando da Cruz
Madaleno e Manuel Cidalino da Cruz Madaleno foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FINARTIS � Artefactos de
Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 106, lugar
de Sanguinheira, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede.

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.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comércio de artefactos de ourivesa-
ria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros (equivalente a 6 014 460$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Cardoso Soares; e duas iguais de
13 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
da Cruz Madaleno e Manuel Cidalino da Cruz Madaleno.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Manuel
Cardoso Soares e Fernando da Cruz Madaleno.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos 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 sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � 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 e desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totali-
dade do capital social.

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

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da socie-
dade, 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 arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

6 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 13410261

TRANSPOUTIL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1250/010305; identificação de pessoa colectiva n.º P
505360586; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010305.

Certifico que entre Manuel Póvoa da Cruz, Herondina Gonçalves
Lucas Póvoa da Cruz e Leonel Gonçalves Póvoa, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSPOUTIL � Trans-
portes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Alfredo Frei-
tas, 5, lugar e freguesia de Outil, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias nacionais e internacionais por conta de outrém
e comércio a retalho e por grosso de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000 eu-
ros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de três quotas
dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 25 000 euros per-
tencente ao sócio Manuel Póvoa da Cruz; e duas iguais de 12 500 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Herondina Gonçal-
ves Lucas Póvoa da Cruz e Leonel Gonçalves Póvoa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Leonel Gonçalves Póvoa.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta 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

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, 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, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

9 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 13410300

VIEIRA & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1249/
010305; identificação de pessoa colectiva n.º P 505368960; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/010305.

Certifico que entre Catarina Isabel de Figueiredo Vieira e Rita Maria
Aguiar dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vieira & Aguiar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, 4, lugar e fregue-
sia de Cordinhã, concelho de Cantanhede.
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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 utilidades domésticas e
artigos de decoração.

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
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Catarina Isabel de Figueiredo Vieira e Rita Maria
Aguiar dos Santos.

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 nomeadas gerentes
ambas as sócias.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

ARTIGO 9.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 res-
tituição 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.

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 equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento bens 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 defi-
nitivamente matriculada.

7 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 13410318

MARIALVOTEL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1202/001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505201143;
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 5, 6, 7/010302.

Certifico que o capital social foi aumentado de 5000 � para
800 000 �, tendo por consequência sido alterado os artigos 3.º, 4.º e
n.º 1 do artigo 6.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro já
entrado na caixa social, é de 800 000 euros e corresponde à soma das
quotas dos sócios que são as seguintes: uma com o valor nominal de
400 000 euros pertencente à sócia Sueli Oliveira da Silva; uma com o
valor nominal de 280 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Fer-
nando da Silva Oliveira; uma com o valor nominal de 80 000 euros
pertencente ao sócio Carlos Alberto Miranda de Jesus Pessoa, e uma
com o valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Vítor
Fernando Oliveira Claro.

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
os sócios Carlos Alberto Miranda de Jesus Pessoa e Manuel Fernando
da Silva Oliveira, já nomeado gerente.

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

6.º

1 � 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, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

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

7 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Odete Pais
Mesquita Canário. 13410326

ADEGA COOPERATIVA DE CANTANHEDE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 6/
941010; identificação de pessoa colectiva n.º 500305862; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/010305.

Certifico que foi feito o registo de nomeação de direcção e fisca-
lização para o triénio de 2001/2003 � Direcção: efectivos: pre-
sidente � José da Silva Mendes Castilho, casado; secretário: Américo
Cadima Pires, casado; tesoureiro: Joel dos Santos Figueira Furão, ca-
sado; suplentes: 1.º Licínio Dias Costa, casado; 2.º César de Oliveira
Pardal, casado; 3.º Avelino Santos Pessoa, casado.

Conselho fiscal: presidente � José Carlos Costa Salgueiro, casado;
1.º vogal: José Manuel Ribeiro da Fonseca, casado; 2.º vogal: Manuel
Miranda Dias, casado.

Data da deliberação: 23 de Dezembro de 2000.

8 de Março de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesquita
Canário. 13410334

COIMBRA

CLÍNICA MÉDICA MAGNÓLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8312;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000725.

Certifico que foi constituída entre Jacinto Manuel Pereira da Silva
e mulher Maria Lucília do Nascimento Sanches Silva, casados em
comunhão de adquiridos e Carla Sofia Sanches Silva, solteira, maior
a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Magnólia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa Mendes Silva, 39,
Escritório 1.º � G, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.
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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 prestação de cuidados médicos �
clínica médica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Duas iguais de 100 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Jacinto Manuel Pereira da Silva e Maria Lucília do Nascimento
Sanches Silva; e

Uma de 4800 euros, pertencente à sócia Carla Sofia Sanches
Silva.

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 nomeada gerente a
sócia Carla Sofia Sanches Silva.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totali-
dade 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 fo-
rem acordadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339877

TEANDM � TECNOLOGIA, ENGENHARIA
E MATERIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8124; inscrição n.º 2; números e datas das apresentações: 3 e 4/
20000502 e 20000630.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital para 750 000 euros e o pacto foi alterado no seu ar-
tigo 5.º pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social é de 750 000 euros (equivalente a 150 361 500$)
e encontra-se dividido em 150 000 acções, do valor nominal de 5 eu-
ros, cada uma.

§ único. O capital encontra-se realizado quanto a 260 000 euros,
devendo os restantes 490 000 euros serem realizado, em dinheiro, até
31 de Dezembro do corrente ano.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
11945125

MIGUEL PALMEIRA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8313;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20000920.

Certifico que foi constituída por Luís Miguel Antunes Palmeira,
casado com Maria João Reis Fonseca Palmeira, em comunhão geral
a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Miguel Palmeira � Unipessoal, L.da e
tem a sua sede no lugar de Boiça, freguesia de Ceira concelho de
Coimbra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer pon-
to do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis novos e
usados, peças e acessórios e reparações auto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
(equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ele sócio Luís Miguel Antunes Palmeira.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Luís Miguel Antunes Palmei-
ra, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade,
que venham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339885

BOGALHO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8319;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001026.

Certifico que foi constituída entre Carla Maria Bogalho Pancas e
marido Pedro António Carvalho Alves, casados em comunhão de
adquiridos a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bogalho & Alves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa 25 de Abril, 2, fre-
guesia de S. Silvestre, concelho de Coimbra.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
artigos variados, nomeadamente vestuário, livros e materiais de cons-
trução.

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, Carla Maria Bogalho Pancas e Pedro
António de Carvalho Alves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante correspondente ao décuplo do capital social, desde que
deliberado 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.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta 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 quando permi-
tido por lei.

ARTIGO 7.º

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

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339915

MESQUITA & MARQUES, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8318;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20000811.

Certifico que foi constituída entre Maria Emília de Mesquita No-
gueira e marido Idálio Gregório Marques, casados em comunhão de
adquiridos a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mesquita & Marques, Instalações
Técnicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Miguel Torga, 180, loja 1,
freguesia de Sé Nova, concelho e cidade de Coimbra.

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 prestação de serviços na área
da engenharia electrotécnica, tais como, montagens, de redes eléctri-
cas de alta e baixa tensão, telecomunicações, electrónica e informá-
tica; projectos de instalações eléctricas; e exploração de instalações
eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social 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 9800 euros, pertencente à sócia Maria Emília de Mesquita
Nogueira; e

Uma de 200 euros pertencente ao sócio Idálio Gregório Marques.
§ único. Cada um dos sócios realizou em dinheiro 50% da sua quota,

devendo realizar, também em dinheiro, os restantes 50% no prazo de
dois anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
sócio Idálio Gregório Marques.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes quando permitido por lei.

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 global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totali-
dade 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339907

COIMBRERA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8322;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/200000920.

Certifico que foi constituída entre Vítor Manuel Dias Ferreira, ca-
sado com Maria de Fátima Madeira dos Santos e Jorge Manuel Mar-
tins Morato Costa, casado com Maria Teresa Ferrer Brandão Fer-
reira Morato Costa, ambos casados em comunhão de adquiridos e Ana
Paula Dias Ferreira, casada com Alfredo Monteiro de Castro Videira,
em separação de bens a sociedade por quotas em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coimbrera � Mediação
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Rua do Brasil, 132-A, freguesia
Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.
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2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
livremente, 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 actividade principal a mediação imobiliária e
como actividade secundária a administração de condomínios, presta-
ção de serviços conexos e prestação de serviços de mudanças.

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
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 30 000 euros pertencente ao sócio Vítor Manuel Dias
Ferreira; e

Duas iguais de 10 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Ana Paula Dias Ferreira e Jorge Manuel Martins Morato Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
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 a convocar para o efeito, compe-
te aos sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade será vinculada pela intervenção de dois gerentes
a na contracção de empréstimos, assumpção de responsabilidades
cambiárias e/ou na outorga de procuração para estes fins será neces-
sária a intervenção de três gerentes.

3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

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

ARTIGO 5.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ça, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.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 7.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, 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 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 seguintes casos:

a) Por acordo de sócios;
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 sucedem herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha judicial ou extrajudicial de quota, for adju-

dicada no todo ou em parte, a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
i) 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 7.º deste contrato.

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 algum dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será igual ao valor da quota segundo o
último balanço legalmente 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 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339931

QUINTA DO AÇUDE � ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8067;
identificação de pessoa colectiva n.º 504852566; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20001010.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi au-
mentado o capital para 12 500 euros e o pacto foi alterado no seu
artigo 3.º pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social é de 12 500 euros (equivalente a
2 506 025$), representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio João Carlos Simões Antunes Quatorze.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339940

CENTRALMODEM, LIVRARIA E SERVIÇOS DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8323;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20001016.

Certifico que foi constituída entre Francisco Manuel Pericão de
Faria e Manuel Rodrigues Meneses, ambos solteiros, maiores, a socie-
dade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centralmodem, Livraria e Servi-
ços Digitais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Quebra Costas, 42/44, fre-
guesia de Sé Velha, concelho e cidade de Coimbra.

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 exercício do comércio de papelaria,
livraria e afins: serviços de acesso à internet, alojamento de dados in-
formáticos, comércio de produtos digitais e de informação electrónica.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros (equivalente a 2 405 784$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 5880 euros, pertencente ao sócio Francisco Manuel Pericão
de Faria; e

Uma de 6120 euros, pertencente ao sócio Manuel Rodrigues Me-
neses.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.
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2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Os gerentes, sob pena de responderem por perdas e danos
perante a sociedade e os respectivos sócios, não podem obrigar a
sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, no-
meadamente, abonações, fianças, letras de favor e demais actos da
mesma natureza, ficando estipulado que tais actos, uma vez pratica-
dos, só obrigam quem os pratica.

ARTIGO 5.º

1 � Só entre sócios é livre a cessão total ou parcial de quotas.
Nos restantes casos é sempre necessário o consentimento da socie-
dade para qualquer cessão, a título gratuito ou a título oneroso; e
nas sessões a título oneroso os restantes sócios gozam do direito de
preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota, por qualquer título a
um não sócio, deverá comunicar à sociedade e aos restantes sócios,
através de cartas registadas com aviso de recepção, o projecto do
contrato, com a indicação do cessionário, o preço e condições de
pagamento, se a cedência for onerosa.

3 � A sociedade, bem como os sócios que desejarem exercer o
direito de preferência, devem responder no prazo de 60 dias, findos
os quais o sócio é livre de efectuar o negócio projectado, se nem a
sociedade nem os restantes sócios nada disserem.

4 � No prazo de 60 dias acima referidos, a sociedade pode amortizar a
quota ou indicar outra pessoa para adquirir a quota, pelo valor e com o pro-
cesso previstos no disposto no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � Qualquer cessão de quotas ou transmissão que não respeite o
disposto no artigo anterior, não produz qualquer efeito para com a
sociedade, e é causa de exclusão do sócio cedente.

2 � O valor da quota a pagar ao sócio excluído será, salvo dispo-
sição diversa da lei, o valor nominal, ou o real se este for inferior.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou adquiri-la ou ainda,
fazer adquiri-la por sócio sempre que:

a) O sócio seja declarado insolvente ou falido;
b) A quota seja objecto de arrolamento, arresto ou penhora.
c) Em caso de acordo com o respectivo titular.
2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e poderá por

deliberação posterior, ser substituída por outra ou outras a criar, destinadas
a serem alienadas.

ARTIGO 8.º

Qualquer deliberação de assembleia geral, para ser válida, tem de
obter a votação concordante de 75% do capital social. Se em duas
assembleias gerais sucessivas se verificar falta de deliberação válida
sobre qualquer assunto submetido a deliberação, qualquer sócio pode
requerer a convocação judicial de nova assembleia para desempate,
nos termos, formalidades e com os efeitos previstos no n.º 3 do ar-
tigo 263.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos, que em nome
da sociedade sejam celebrados pela sua gerência, a partir da data da sua
constituição antes de efectuado o seu registo definitivo na Conservatória
respectiva, ficando para o efeito conferida à gerência a necessária auto-
rização.

ARTIGO 10.º

Fica a gerência autorizada, nos termos da alínea b), n.º 4, do ar-
tigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar levanta-
mentos da conta aberta em nome da sociedade, com o fim de custear
as despesas com a constituição e registo da sociedade, bem como a
aquisição de materiais e bens necessários à sua actividade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339958

IMPULSÃO. COM � MULTIMÉDIA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8325;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20001013.

Certifico que foi constituída entre Jorge Miguel da Silva Oliveira,
Alexandre Miguel Duque Lourenço e João Carlos Dias Agostinho,
todos solteiros, maiores, a sociedade por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Impulsão. Com � Multimédia e
Comunicação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua João Machado, 100, sala
604, freguesia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

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 venda de hardware e software
informático. Prestação de serviços de consultoria e formação em sis-
temas de informação para organizações. Serviços de comunicação e
marketing através da internet, nomeadamente design, criação e ges-
tão de homepages e comércio electrónico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5100 eu-
ros (equivalente a 1 022 458$ e 20 centavos) e corresponde à soma
de três quotas iguais dos valores nominais de 1700 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Jorge Miguel da Silva Oliveira,
Alexandre Miguel Duque Lourenço e João Carlos Dias Agostinho.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessário a assinatura 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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339974

AUTO TÁXIS ERVEDOSENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8315;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20000915.

Certifico que foi constituída entre Antero do Nascimento Duarte e
mulher Maria Carminda da Conceição Pompeu, casados em comu-
nhão geral a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Ervedosense, L.da, e
tem a sua sede em Coimbra, na Rua Carlos Seixas, 144, 1.º direito,
freguesia de Santo António dos Olivais.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
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ser criadas delegações, agências, filiais ou outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, duas do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio, Antero do Nascimento
Duarte e Maria Carminda da Conceição Pompeu.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 240 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao só-
cio Antero do Nascimento Duarte, desde já designado gerente.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolda, arrestada, penhorada, ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição imperativa diverso, a contrapartida da amor-

tização será o valor que para a quota resultar do último balanço apro-
vado e será paga nas condições estipuladas na assembleia que delibe-
rar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13346431

TÁXIS POMPEU & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8316;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000822.

Certifico que foi constituída entre Pompeu Varela Cardetas, casado
com Alzira Ramalho Branco, em comunhão geral e Pompeu Rama-
lho Cardetas, casado com Sandra Catarina Seiça Pimenta, em comu-
nhão de adquiridos a sociedade por quotas em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Pompeu & Filho, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Zouparria do Campo, freguesia de S. Sil-
vestre, concelho de Coimbra.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
ser criadas delegações, agências, filiais ou outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal 4900 euros, pertencente ao sócio Pompeu Ramalho Cardetas,
e uma do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Pompeu
Varela Cardetas.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global de 240 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a am-
bos os sócios, desde já designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição de qualquer sócio;
c) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
e) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
f) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da socie-

dade;
g) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13346172

TÁXIS VALPACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8317;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000818.

Certifico que foi constituída entre Manuel António Alves Marra-
cho e mulher Maria da Piedade Brito da Silva Alves Marracho, casa-
dos em comunhão geral a sociedade por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Valpacense, L.da, e tem a
sua sede em Coimbra, na Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 325, 2.º B,
freguesia de Santo António dos Olivais.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas do valor nomi-
nal de 5000 euros, uma de cada um dos sócios, Manuel António Al-
ves Marracho e de Maria da Piedade Brito da Silva Alves Marracho.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 240 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a am-
bos os sócios, desde já designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13346105

CONFORME � CONSULTORIA DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8321;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20001026.

Certifico que foi constituída entre Carlos Alberto de Freitas Ferrer
Antunes, casado com Ana Isabel Tomás de Almeida Ferrer Antunes,
comunhão de adquiridos, Sofia Alexandra Ventura de Oliveira e Ana
Teresa Soares da Costa Leite, ambas solteiras, maiores a sociedade
por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Conforme � Consultoria da
Qualidade, L.da, que vai ter a sua sede no Largo Padre Estrela Ferraz,
9, na cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultoria, auditoria e formação aplica-
da a sistemas da qualidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), e está dividido em três quotas, sendo uma com o
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto de
Freitas Ferrer Antunes, outra com o valor nominal de 250 euros
pertencente à sócia Sofia Alexandra Ventura de Oliveira, e outra com
o valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Ana Teresa Soares
da Costa Leite.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence às sócias Sofia Alexandra
Ventura de Oliveira e Ana Teresa Soares da Costa Leite, que desde já
são nomeadas gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas do sócio Carlos Alberto de Freitas Ferrer Antu-
nes, por acto entre vivos, fica dispensada do consentimento da so-
ciedade e dos outros sócios.

ARTIGO 6.º

Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, vender,
permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens mó-
veis, promover os respectivos registos, celebrar contratos de locação
financeira ou de leasing, tomar de arre.ndamento ou trespasse locais
destinados ao exercício da sua actividade e celebrar os respectivos
contratos.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339923

COMBIMÉDICA � INDÚSTRIA DE NOVAS
TECNOLOGIAS DA SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503000043; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/20000703.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 15 de Junho de 2000 a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
11945222

MUDANÇAS TRANSMONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3938;
identificação de pessoa colectiva n.º 501374418; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20001010.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Rua do Centro Cultural, São Martinho do Pinheiro,
Souselas, Coimbra.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14992370

FARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1135;
identificação de pessoa colectiva n.º 500349339; averbamento
n.º 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: Of. 5, 6 e 8/20001006.
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Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que:
a)Em 10 de Julho de 1986, José Manuel Lopes Penetra e em 3 de

Dezembro de 1999, António Maria da Conceição Carvalho, renuncia-
ram às suas funções de gerentes;

b) Foi aumentado o capital para 1 002 410$, tendo o pacto sido
alterado nos seus artigos 4.º e 6.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 5000 euros, correspondente a uma
quota de igual valor, pertencente à sócia Promei � Projectos
Electromédicos e Industriais, L.da

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, nos termos e condições que
forem deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos não sócios, José Luís
Ferreira Saro, divorciado, residente no Luzeiro, ao Tovim, em Coim-
bra e Francisco Ramos da Cruz, casado, residente na Rua Vila Catio,
lote 398-6.º direito, em Lisboa, que desde já ficam designados gerentes.

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos em
juízo e fora dele, é necessária a assinatura dos dois gerentes, bastando
a de um só gerente para os actos de mero expediente.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13347640

CNOTINFOR � CENTRO DE NOVAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3949;
identificação de pessoa colectiva n.º 502097388; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20001114.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma de Cnotinfor � Centro de Novas Tec-
nologias da Informação, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Rua
António Jardim, 211, 3.º frente.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14990199

AUTO ANDRÉ & CRUZ � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6062;
identificação de pessoa colectiva n.º 503539228; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20001018.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital para 50 000 euros e o pacto foi alterado no seu ar-
tigo 3.º pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
75 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14992850

TERESA & SOUSA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563788; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20001128.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo em 30 de Setembro de
2000 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14991683

O 24 � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5547;
identificação de pessoa colectiva n.º 503176966; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/20001130.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que:
Em 20 de Novembro de 2000, Ana Isabel Figueiredo Pereira

Schumacher foi nomeada gerente.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14991721

NEA CENTRO � NOVOS EQUIPAMENTOS
DE AUTOMAÇÃO DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5651;
identificação de pessoa colectiva n.º 503291072; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001128.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi muda-
da para a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 131, em Coimbra.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14991675

BAIRRICARNES � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8326;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20001017.

Certifico que foi constituída entre Nuno Miguel Ferreira Bártolo,
solteiro, maior, Amílcar Fernandes Bártolo, casado com Maria Edite
dos Santos Ferreira Bártolo, em comunhão de adquiridos e António
Fernando Rodrigues Sousa, casado com Sandrina Fernandes Costa, em
comunhão geral a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bairricarnes � Transformação e
Comércio de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Seabra de Albuquerque, 25,
Bairro do Brinca, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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 transformação e comércio de pro-
dutos alimentares, exploração de churrasqueira com serviço ao domicílio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Amílcar Fernandes
Bartolo; e duas iguais de 500 euros, cada, pertencentes uma a cada
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um dos sócios Nuno Miguel Ferreira Bartolo e António Fernando
Rodrigues Sousa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado pior 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 gerentes
todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta 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.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339982

POLINÓMIO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8327;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001109.

Certifico que foi constituída entre João Miguel Alves Rebelo de
Almeida, casado com Maria Manuela Alexandra Martins de Almeida,
em comunhão de adquiridos, Helena Maria Alves Apóstolo, solteira,
maior e José Alfredo Alegre Cabo, divorciado a sociedade por quotas
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Polinómio � Arquitectura e
Engenharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Elísio de Moura, 339,
Lote 4, Fracção C, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos de en-
genharia e arquitectura em geral, públicos ou privados, bem como os
inerentes projectos de especialidades afectos à execução de obras;
estudos e projectos de indústrias agro-alimentares, turismo e agríco-
las, fiscalização e direcção de obras públicas ou privadas; consultado-
ria geral a empresas, quer a nível administrativo, financeiro ou pro-
dutivo; importação, exportação e venda de produtos e serviços
relacionados com o objecto social.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
três quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, João Miguel Alves rebelo de Al-
meida, Helena Maria Alves Apóstolo e José Alfredo Alegre Cabo.

2 � 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.

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

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
os sócios, João Miguel Alves Rebelo de Almeida e José Alfredo Ale-
gre Cabo.

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

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

4 � É expressamente proibido aos gerentes, obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente
em fianças, abonações e letras de favor ou quaisquer outros actos de
idêntica natureza.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13339990

TECNICELAS � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8495;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010212.

Certifico que foi constituída entre Vítor Manuel Pinto, casado com
Maria Filomena Santos Pereira Pinto, casado em comunhão geral e
Daniel Jorge Pereira Pinto, casado com Ana Maria dos Reis Patrício,
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tecnicelas � Comércio de
Electrodomésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Bernardo de Albuquerque,
20, 22 e 24, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

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 de electrodomésti-
cos, material eléctrico, manutenção e reparação dos mesmos.

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 dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma quota de 45 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Pinto; e

Uma de 5000 euros, pertencente ao sócio Daniel Jorge Pereira
Pinto.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária e suficiente a assinatura do gerente Vítor Manuel
Pinto ou a assinatura conjunta de quaisquer outros dois gerentes, bas-
tando a de um gerente para os actos de mero expediente.

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, abo-
nações ou quaisquer outros semelhantes.

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 cedida
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.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
11953055

SEMPREVIVA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3254;
identificação de pessoa colectiva n.º 501489584; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 7/20001124.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) O pacto foi alterado pelo aditamento do artigo 9.º, pelo que

passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 30 000 000$.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14991144

CINAQUATRO � HOTELARIA, DECORAÇÃO
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3501;
identificação de pessoa colectiva n.º 501733930; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: Of. 8, 9 e 10 e 11/001124.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 28 de Outubro de 2000, Ana Isabel Costa d�Oliveira da Silva

Mascarenhas cessou as suas funções de gerente, por renúncia; e
b) O pacto foi alterado nos corpos dos artigos 3.º e 4.º e seu §

único, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, correspondente à soma de três quotas iguais de 2000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Helena Ferreira
Rodrigues, Otília Candeias Rodrigues da Costa e Graça Maria de Car-
valho Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à já
designada gerente Graça Maria de Carvalho Rodrigues e ainda às só-
cias Maria Helena Ferreira Rodrigues e Otília Candeias Rodrigues da
Costa, que desde já ficam designadas gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14991152
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FÁTIMA & NÉLSON � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8482;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20001121.

Certifico que foi constituída entre Maria de Fátima Bento de Sousa,
divorciada e Nélson José Marques Rodrigues, solteiro, maior a socie-
dade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fátima & Nélson � Cabe-
leireiros, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Figueira da Foz, 1,
rés-do-chão, em Coimbra.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, filiais ou outras formas de representação
onde e quando quiser.

2.º

A sociedade tem por objecto barbearia, salão de cabeleireiros, ins-
tituto de beleza, actividades de salões de cabeleireiro e instituto de
beleza.

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
no valor de 2500 euros equivalente a 501 205$ cada e pertencentes
uma a cada um dos sócios Maria de Fátima Bento de Sousa e Nélson
José Marques Rodrigues.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada por ambos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes os quais poderão não ser
remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

5.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios da mesma, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos seme-
lhantes.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

7.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital na proporção das suas quotas e até ao mon-
tante de 5 000 000$ mediante deliberação tomada por unanimidade
de votos.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

A sociedade por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades mesmo com
objecto diferente do seu.

10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
14991039

CONDEIXA-A-NOVA

TRANSPORTES VALE DA PIA � TRANSPORTES
E BOMBAGENS DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 265; identificação de pessoa colectiva n.º 504027328; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20010306.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 2 100 000$ para 10 026 105$, sendo o seu
aumento de 7 926 105$, com redenominação em euros e em conse-
quência do mesmo foi alterado o pacto social quanto ao seu artigo 3.º,
(capital) que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 010 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 16 670 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios António Marto de Sá, Hélio Santos Martins e Arsénio Lopes dos
Santos.

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

Está conforme o original.

6 de março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pene-
da de Lima e Pina. 13586327

LAMEIRO, GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 14; identificação de pessoa colectiva n.º 500162824.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pene-
da de Lima e Pina. 13586343

MONTEMOR-O-VELHO

NARES � RESINAS NATURAIS, L.DA

Sede: Santo Varão, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 53/790808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500881740; inscrição n.º 48; números e data das apresenta-
ções: 12, 13 e 14/010215.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe referida foi efec-
tuado os seguintes actos de registo:

a) Renúncia de gerência: Adalberto Gentil Martins Simões, por
escritura de 18 de Dezembro de 2000, em que o mesmo renuncia o
cargo;

b) Renúncia de gerência: Hilário Manuel Barbeiro da Costa, pelo
mesmo documento supracitado na al. a);

c) Renúncia de gerência: Manuel Simões Gameiro Sisudo, pelo mesmo
documento, supracitado na al. a).

Conferida está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670934

PROREDES � PROJECTOS DE REDES, L.DA

Sede: Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 468; identificação de pessoa colectiva n.º 503125326; ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 2 e
6/20010220.
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Certifico que o contrato da sociedade em epígrafe referida, sofreu
alteração parcial no n.º 1 do artigo 1.º, no corpo do artigo 4.º, e o
seu parágrafo 1.º, pelo que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Proredes � Projectos
de Redes, L.da, e passa a ter a sua sede no lugar e freguesia de
Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho.

2 � (Mantém-se.)

4.º

A administração da sociedade será exercida pelo primeiro outor-
gante Abel da Silva de Oliveira Girão, que já era gerente e pelo Filipe
Miguel Rolim Peças.

§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)

Mais disseram:
b) Que pela mesma escritura data de 27 de Setembro de 2000.

Renúncia à gerência que vinha exercendo na dita sociedade: Rui Ma-
nuel da Silva Ligeiro.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actuali-
zada foi arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670969

TÁBUA

LISTÁBUA � DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Sede: Praça Palácio da Justiça, lote 4, 1.º direito,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 427/
20010305; identificação de pessoa colectiva n.º 505065266 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010305.

Certifico que entre José Pereira Marques, José Nunes Bento e Mi-
guel Angel Garcia Bermudez, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Listábua � Distribuição, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça Palácio da Justiça, lote 4,
1.º, vila, freguesia e concelho de Tábua.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
embalamento, distribuição e importação de produtos alimentares e
não alimentares, de higiene, limpeza, bebidas, materiais para a cons-
trução, veículos motorizados e não motorizados, peças mecânicas,
móveis de escritório e para o lar e prestação de serviços relacionados
com o objecto social.

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 três quotas
dos valores nominais e titulares seguintes:

Duas iguais de 2000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José Pereira Marques e José Nunes Bento; e

Uma de 1000 euros, pertencente ao sócio Miguel Angel Garcia
Bermudez.

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
todos 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.

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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representam a totali-
dade do capital social.

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

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2001. � A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 06819265

ÉVORA
ÉVORA

LOBO DA VEIGA, L.DA

Sede: R. Alcárcova de Baixo, 47, 7000, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2595/
201010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
201010223.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Maria Sofia Lobo da Veiga
Leal de Oliveira, solteira, maior; e Maria Margarida Amado Lobo da
Veiga Leal de Oliveira, casada com António da Fonseca Leal de Oli-
veira, comunhão de adquiridos, todos residente em Lisboa, Rua das
Amoreiras, 22, 3.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lobo da Veiga, L.da, e tem a sua
sede na Rua Alcórcova de Baixo, 47, da freguesia da Sé e S. Pedro,
concelho de Évora.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá também criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de artigos de pronto a
vestir, nomeadamente moda, camisaria e acessórios.

§ único. A sociedade poderá, por deliberação da gerência, adquirir e
alienar livremente participações no capital de outras sociedades, in-
cluindo as subordinadas a direito estrangeiro ainda que reguladas por
leis especiais ou participar em consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas e em associações em participação, ainda que o
objecto de umas e de outras não apresente nenhuma relação, directa
ou indirecta, com o seu próprio objecto social.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3500 euros pertencente
à sócia Maria Sofia Lobo da Veiga Leal de Oliveira e a outra de
1500 euros pertencente à sócia Maria Margarida Amado Lobo da Veiga
Leal de Oliveira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação unânime da assembleia geral, até ao montante do
capital social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir suprimentos em dinheiro até ao dobro
do capital social, por forma onerosa, mas precedente deliberação
unânime da assembleia geral, recaindo a obrigação sobre todos os sócios
na proporção da sua participação no capital da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios.
2 � A cessão e divisão de quotas a estranhos, no todo ou em par-

te, fica dependente do consentimento da sociedade, manifestado em
assembleia geral para o efeito convocada, gozando os sócios, em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

§ 1.º Para o efeito, qualquer sócio que pretenda ceder a sua quota,
no todo ou em parte, deverá notificar, por carta registada com aviso
de recepção, os restantes sócios e a sociedade com a antecedência
mínima de 30 dias, indicando as condições da cessão, nomeadamente,
o nome do cessionário, o preço e condições de pagamento, bem como
o dia, hora e cartório notarial onde se realizará a respectiva escritura.

§ 2.º Os sócios que pretendam exercer o direito de preferência deve-
rão comunicar essa sua pretensão à sociedade e ao cedente, no prazo
de 8 dias.

§ 3.º No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, a quota objecto do mesmo, será dividida pelos sócios
preferentes na proporção das suas participações sociais.

§ 4.º No caso de os sócios não pretenderem exercer o seu direito
de preferência, a sociedade deverá comunicar aos restantes sócios no
prazo de 8 dias, se pretende exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

1 � Para que a sociedade se considere vinculada em todos os actos
e contratos é necessária a assinatura de apenas um dos gerentes ou de
procurador da sociedade nomeado nos termos do n.º 6 do artigo 252.º,
do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Compete à gerência, sem prejuízo das demais competências
que lhe são atribuídas pela lei e por estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

c) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou es-
trangeiro;

d) Celebrar actos e contratos, nomeadamente de leasing, factoring,
mútuo, empréstimo, compra e venda de activos, compra e venda de
imóveis e de móveis sujeitos a registo;

e) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar ou locar, no
todo ou em parte quaisquer bens da sociedade;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos, bem
como adquirir ou ceder a exploração dos mesmos.

3 � Qualquer dos gerentes poderá delegar noutro gerente, compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócio, vinculando
a intervenção dos gerentes delegados a sociedade.

4 � Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos
que aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designa-
damente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilida-
des similares.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, inclusão

em massa falida ou insolvente;

c) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou separação
judicial de bens de qualquer sócio ou, em consequência de qualquer
outro processo judicial ou extrajudicial de liquidação de património, a
quota seja atribuída, total ou parcialmente, a um terceiro não sócio e
na parte que for a este adjudicada;

d) Ser decretada a interdição ou inabilitação do seu titular;
e) Quando por falecimento de um dos sócios, a assembleia geral

não prestar o seu consentimento à transmissão da quota a favor dos
seus sucessores.

2 � A amortização da quota nos termos do números anterior será
efectuada da forma seguinte:

a) No caso previsto na alínea a) do n.º 1, no valor acordado entre
as partes;

b) Nos restantes casos, no valor que resultar do último balanço
aprovado.

ARTIGO 10.º

Na venda do activo da sociedade, qualquer sócio tem o direito de
preferencia sobre a melhor proposta de terceiro.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais da sociedade, para as quais a lei não prescre-
va outras formalidades especiais, são convocadas por qualquer gerente
através de carta registada a enviar aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 12.º

A sociedade assume desde já nos termos e para os efeitos do ar-
tigo 19.º do CSC, todos os direitos e obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos celebrados pelos sócios em nome da sociedade e realiza-
dos antes da escritura de constituição, nomeadamente os referentes
às escrituras de trespasses e arrendamento da sede social.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 13563700

FARO
ALBUFEIRA

ELEUTÉRIO & PASCÁLIA � TÁXIS DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2311/
20010228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010228.

Certifico que por escritura lavrada em 26 de Fevereiro de 2001,
fls. 45 do Livro n.º 42-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eleutério & Pascália � Táxis de
Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Surfal, Lote 4,
1.º-F, em Olhos de Água, freguesia de Olhos de Água, 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 no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor, nomeadamente
em veículos de turismo.

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 três quotas:

Uma, no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Pascália
Neto Barreto Mendes;

Uma, no valor nominal de 2400 euros, pertencente ao sócio Eleu-
tério Fernando Brasão Mendes; e

Outra, no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Maria
Luísa Conniot Dias Sobral.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas 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 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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Pascália Neto Barreto
Mendes.

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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, 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.

6 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Avó. 10469532

LAGOA

MÁRIO JOÃO SILVA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Solarplano, 2-C, Estrada Nacional 125,
na freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 801/920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502702729;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/010219.

Certifico que, foi efectuada a dissolução da sociedade. Data da apro-
vação das contas: 29 de Dezembro de 2000.

Foi depositado documento legal.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 05872669

CONSTRUÇÕES OCEANO, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 19-A,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1163/970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503350303;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/010219.

Certifico que, foi efectuada a dissolução da sociedade. Data da apro-
vação das contas: 29 de Dezembro de 2000.

Foi depositado documento legal.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 05872642

LUCAS CONSTROI, L.DA

Sede: Urbanização das Sesmarias, lote 19,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 264/851011; identificação de pessoa colectiva n.º 502948337;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/010220.

Certifico que, foi efectuada alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 25 000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 12 500 euros, uma de cada um dos sócios.

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

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 13432702

AUTOREPARADORA FOZ DO ARADE, L.DA

Sede: Rua Foz do Arade, Passagem, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 724/910328; identificação de pessoa colectiva n.º 502527129;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/010222.

Certifico que, foi efectuada alteração parcial do contrato, com
aumento de capital.

Artigo alterado: 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
8 400 000$, e está dividido em duas quotas iguais de valor de
4 200 000$, pertencendo uma a cada sócio.

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

1 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 13432680

EURICO DA GLÓRIA ANTÓNIO, L.DA

Sede: Sítio do Pateiro, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1455/830307; identificação de pessoa colectiva n.º 501357378;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/260201.

Certifico que, foi efectuada alteração parcial do contrato, com
aumento de capital.

Artigos alterados: 1.º, 4.º e 5.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eurico da Glória António, L.da, e tem a
sua sede no sítio do Pateiro, na freguesia do Parchal, concelho de Lagos.
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ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 000$, e está dividido em três quotas: duas do valor de
6 000 000$ cada pertencendo uma a cada um dos sócios Eurico da Glória
António, e Maria Manuela da Silva António Glória, e outra de valor de
8 000 000$, pertencente ao sócio Luís Filipe da Silva António.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem aos
sócios Eurico da Glória António, e Maria Manuela da Silva António
Glória, bastando a assinatura de um gerente para vincular a sociedade.

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

5 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 13792261

MONCHIQUE

TRANSPORTES QUINTINO E NEGRAIS, L.DA

Sede: Rua Calouste Gulbenkian, 42, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 90/
880627; identificação de pessoa colectiva n.º 500514909; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/010306.

Certifico que, foi efectuado o averbamento de exoneração das fun-
ções de gerente de Carlos Manuel dos Santos Rosa. Data da
deliberação: 2 de Março de 2001.

E que foi nomeado gerente Bernardino José dos Santos Rosa, com
capacidade profissional.

Data da deliberação: 2 de Março de 2001.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos San-
tos Mariano Coelho. 05769256

PORTIMÃO

SINTRADINOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1193/
830819; identificação de pessoa colectiva n.º 501411267; número
e data da apresentação: 850/000810.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789660

A ESCAVADORA � ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1898/890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502123338;
número e data da apresentação: 855/000811.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793918

DRIVALGARVE � COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3094/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503862487; número
e data da apresentação: 851/000810.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789627

DUARTE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1614/
870728; identificação de pessoa colectiva n.º 501857893; número
e data da apresentação: 852/000810.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789635

CARLOS SANTOS & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2545/
930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502950412; número
e data da apresentação: 854/000811.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793926

GAIVOTAS DO ARADE � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1957/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502178752; número
e data da apresentação: 848/000808.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789021

ADEGA RESTAURANTE � OS UNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2591/
930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503032360; número
e data da apresentação: 849/000810.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789155

LINO & VASCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 435/
690620; número e data da apresentação: 831/000801.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789554
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J. CASTRO & ALVES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3107/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503889636; número
e data da apresentação: 906/000829.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784250

RIAINFORMA � INFORMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2902/
951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503529630; número
e data da apresentação: 907/000829.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784269

RIAINFORMA � INFORMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2902/
951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503529630; número
e data da apresentação: 908/000829.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784277

TOLILOKA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3121/
890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502152150; número
e data da apresentação: 909/000830.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792075

QUINTA DA BEMPOSTA � TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 897/
800717; identificação de pessoa colectiva n.º 500923949; número
e data da apresentação: 865/000818.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13798014

BAIONA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1522/
861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501754113; número
e data da apresentação: 904/000829.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13789538

GIRO-MUNDIAL � COMÉRCIO EXTERNO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2800/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503364320; número
e data da apresentação: 910/000830.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792067

SOCOMGESIL � SOCIEDADE COMERCIAL GESTORA
DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2301/
910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502572507; número
e data da apresentação: 835/000803.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09584757

JOÃO ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2514/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502900202; número
e data da apresentação: 914/000831.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13788680

CORREIA & CRISTINA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3462/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504694596; número
e data da apresentação: 912/000831.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13788809

ALGARSIS � INDÚSTRIA DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3134/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503929697; número
e data da apresentação: 913/000831.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13788531
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FERREIRA & RAMOS � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2549/
930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502950730; número
e data da apresentação: 869/000818.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784129

ANGLO LUSO BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2611/
930803; identificação de pessoa colectiva n.º 503049336; número
e data da apresentação: 886/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784366

C. C. M. R. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2348/
920106; identificação de pessoa colectiva n.º 502672536; número
e data da apresentação: 885/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792237

CROSSBY & WHITE � HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2606/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503031275; número
e data da apresentação: 887/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784374

ALVAU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1868/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502083468; número
e data da apresentação: 888/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792318

UNIHOTEL � SOCIEDADE DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO
HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1452/
860723; identificação de pessoa colectiva n.º 501646469; número
e data da apresentação: 890/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784390

HERDADE DO REGUENGO � EXPLORAÇÃO
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 320/
231027; identificação de pessoa colectiva n.º 500521999; número
e data da apresentação: 872/000823.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793772

COSTA & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3485/
991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504483242; número
e data da apresentação: 891/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784412

OSFER � CONSULTADORIA E AUDITORIA
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1228/
840125; identificação de pessoa colectiva n.º 501417583; número
e data da apresentação: 893/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792113

LOGOTRATO � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3323/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504285351; número
e data da apresentação: 900/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09596208

PROTEALVOR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2890/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503526983; número
e data da apresentação: 898/000828.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784315

PROTEALVOR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2890/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503526983; número
e data da apresentação: 899/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.
8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega

de Castro Ramos. 13784307

INSTROMÚSICA � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2768/
941123; identificação de pessoa colectiva n.º 503306630; número
e data da apresentação: 901/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784293

SOTURVAU � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
TURÍSTICA E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1304/
850128; identificação de pessoa colectiva n.º 501532366; número
e data da apresentação: 902/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784285

PORTIDOCE � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3147/
970910; identificação de pessoa colectiva n.º 503973734; número
e data da apresentação: 894/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13794892

POMONA AGRO-PECUÁRIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 663/
761115; identificação de pessoa colectiva n.º 500618399; número
e data da apresentação: 889/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784382

EXPORLÍNEA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO

DE ÁGUAS E OUTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1983/
890829; identificação de pessoa colectiva n.º 502214210; número
e data da apresentação: 877/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793349

PROTEALGARVE � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3222/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504112643; número
e data da apresentação: 896/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784323

PROTEALGARVE � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3222/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504112643; número
e data da apresentação: 897/000828.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784358

CARLOS & VITORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 576/
740220; identificação de pessoa colectiva n.º 500053847; número
e data da apresentação: 874/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784188

PROJECTCALC � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3385/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504672592; número
e data da apresentação: 867/000818.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784137

J. CASTRO & ALVES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3107/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503889636; número
e data da apresentação: 905/000829.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784242

POOLANI � REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 762/
780717; identificação de pessoa colectiva n.º 500778000; número
e data da apresentação: 881/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793357

POOLANI � REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 762/
780717; identificação de pessoa colectiva n.º 500778000; número
e data da apresentação: 880/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793373

PORTIFARMA � ARMAZENISTAS DISTRIBUIDORES
DE MEDICAMENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 950/
810506; identificação de pessoa colectiva n.º 501161864; número
e data da apresentação: 776/000721.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793063

A. M. FERREIRAS � CONSTRUÇÕES E COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1757/
880509; identificação de pessoa colectiva n.º 501980458; número
e data da apresentação: 833/000801.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793659

P. L. M. � PORTIMÃO, LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3188/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504030744; número
e data da apresentação: 834/000802.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09585958

VARAJOR � COMÉRCIO DE REVISTAS E JORNAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3350/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504783149; número
e data da apresentação: 837/000803.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793667

PIZZA UNO PORTUGAL � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2375/
920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502706538; número
e data da apresentação: 838/000803.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793675

O MUNDO DOS PEQUENOS � PRONTO A VESTIR
E ACESSÓRIOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2794/
950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503363740; número
e data da apresentação: 839/000803.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793683

METALO MECÂNICA ESTRELA PORTIMONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 510/
720724; identificação de pessoa colectiva n.º 500260303; número
e data da apresentação: 840/000803.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793691

JORGE & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1699/
880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501944699; número
e data da apresentação: 841/000803.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793730
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CORDIAL TOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2743/
940812; identificação de pessoa colectiva n.º 503253790; número
e data da apresentação: 842/000804.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13790390

PRAXIS � PISCINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2733/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503314242; número
e data da apresentação: 878/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793381

PRAXIS � PISCINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2733/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503314242; número
e data da apresentação: 879/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793365

ALGARESTRADAS � CONSTRUÇÕES
DE ESTRADAS E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1145/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501386548; número
e data da apresentação: 876/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784196

EURO PRESTÍGIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2589/
930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503032328; número
e data da apresentação: 875/000824.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13787942

DOMINGOS PAULINO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2315/
910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603054; número
e data da apresentação: 882/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784234

PAULINO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 529/
730130; identificação de pessoa colectiva n.º 500213135; número
e data da apresentação: 883/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792253

TORRES & PRATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1661/
871109; identificação de pessoa colectiva n.º 501895400; número
e data da apresentação: 884/000825.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792806

PAUSA � IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1051/
820322; identificação de pessoa colectiva n.º 501279130; número
e data da apresentação: 843/000808.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792563

PORTICAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2694/
940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503164739; número
e data da apresentação: 844/000808.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793829

CIMBALIARTE � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
DE ALIETE & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2325/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502121599; número
e data da apresentação: 845/000808.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793837
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PORTIRODAS � COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3161/
971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503993638; número
e data da apresentação: 846/000808.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793853

SULFLORESTAL � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2730/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503273856; número
e data da apresentação: 847/000808.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793845

JOSÉ MANUEL FELICIANO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2683/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503164755; número
e data da apresentação: 856/000811.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793900

ASSISPOR � ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2379/
920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502717459; número
e data da apresentação: 857/000811.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793896

DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2337/
911229; identificação de pessoa colectiva n.º 502653876; número
e data da apresentação: 858/000811.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13793888

AUTO RENT � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1392/
860130; identificação de pessoa colectiva n.º 501618600; número
e data da apresentação: 859/000817.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784080

ORALPOR � CLÍNICA DE SAÚDE ORAL DE PORTIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3404/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504767208; número
e data da apresentação: 868/000818.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784110

ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 298/
640722; identificação de pessoa colectiva n.º 500310084; número
e data da apresentação: 866/000818.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13795104

VIRGOLINO & ANA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2818/
950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503382043; número
e data da apresentação: 864/000817.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784099

MÁRIO CORREIA CARVALHO PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 423/
690131; identificação de pessoa colectiva n.º 500841500; número
e data da apresentação: 863/000817.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784072

JOAQUIM RODRIGUES EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 413,
fls. 47, C-2; identificação de pessoa colectiva n.º 501137165; nú-
mero e data da apresentação: 862/000817.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784064
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GIGANTE PORTUGAL � COMÉRCIO
E IMPORTAÇÃO DE BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2508/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502875178; número
e data da apresentação: 861/000817.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792741

POETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1650/
871015; identificação de pessoa colectiva n.º 501890629; número
e data da apresentação: 860/000817.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792687

IMPACTO SS � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3372/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504309439; número
e data da apresentação: 870/000821.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13792784

VAU DA ROCHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1286/
841106; identificação de pessoa colectiva n.º 501469532; número
e data da apresentação: 871/000822.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 13784161

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

QUINTA DA FRONTEIRA � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Ro-
drigo. Matrícula n.º 61; identificação de pessoa colectiva
n.º 501524894; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 2/20010219.

Certifico que, foi nomeada gerente Maria Margarida Carri-
lho Costa, solteira, maior. Data da deliberação: 2 de Janeiro de
2001.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 13380249

QUINTA DA TORRE DE AGUIAR, SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, VINÍCOLA E SILVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 169; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010219.

Certifico que, entre Maria Teresa Gonçalves Almeida Tavares Sa-
raiva, César Augusto Gonçalves Almeida, Carlos Manuel Gonçalves
Almeida, Ana Isabel Monteiro Bolota Gonçalves e Rita Andreia
Monteiro Bolota Gonçalves, constituíram a sociedade em epígrafe, e
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Quinta da Torre de Aguiar,
Sociedade Agro-Pecuária, Vinícola e Silvícola, L.da, e sede na Rua de
Osório de Vasconcelos, 73, freguesia e concelho de Figueira de Cas-
telo Rodrigo.

2.º

A Sociedade tem por objecto exploração agrícola, pecuária, viní-
cola e silvícola e a comercialização dos respectivos produtos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
9250 euros, da sócia Maria Teresa Gonçalves Almeida Tavares Sarai-
va; uma de 9150 euros do sócio César Augusto Gonçalves Almeida;
uma 9150 euros, do sócio Carlos Manuel Gonçalves Almeida; uma de
11 250 euros da sócia Ana Isabel Monteiro Bolota Gonçalves; uma
de 11 250 euros da sócia Rita Andreia Monteiro Bolota Gonçalves.

4.º

A gerência da Sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence às
sócias Maria Teresa Gonçalves Almeida Tavares Saraiva e Ana Isabel
Monteiro Bolota Gonçalves, que desde já ficam nomeadas gerentes
sendo necessária a assinatura de ambas as gerentes para obrigar a
sociedade.

Disposições transitórias

a) A gerência da Sociedade fica desde já autorizada a movimentar
o depósito constituído no Banco BPI, S. A., agência de Figueira de
Castelo Rodrigo, correspondente ao capital da sociedade para paga-
mento de despesas correntes da sociedade ao abrigo da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais,
estabelecendo-se ainda, que ficam por conta da sociedade as despesas
correntes da sociedade e designadamente as da sua constituição, regis-
to, aquisição de equipamento e outros bens, mesmo antes do seu re-
gisto definitivo;

b) A comprar desde já para a sociedade pelos preços e condições
que entender, qualquer prédio rústico ou urbano sitos no concelho de
Figueira de Castelo Rodrigo e designadamente aqueles que são ob-
jecto da escritura de compra e venda lavrada hoje neste Cartório
e imediatamente a seguir a esta, cujo negócio, concluído antes da
constituição desta Sociedade, os sócios expressamente aqui rati-
ficam, retrotraindo os seus efeitos à data do mesmo, com a sua
assunção pela sociedade.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 13380257

SEIA

VODRAGES � TECIDOS E FIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 685/991213;
identificação de pessoa colectiva n.º 504682962.

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

1) Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2. Apresentação 3/010125.
Cessação das funções do administrador, Nuno José Lopes Carrôlo, por
destituição, em 23 de Maio de 2000.
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2) Inscrição n.º 3. Apresentação 010125. Designado para o cargo
de administrador executivo, Armando Madeira Cardoso, casado, em
23 de Maio de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812378

LEIRIA
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Sede: Rua do Major Neutel de Abreu, 54-A, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 475/20010209; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/20010209.

Certifico que João Carlos Simões e Maria de Fátima Alves Simões,
constituíram uma sociedade comercial por quota que se regerá pelas
cláusulas a seguir reproduzidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Simões & Simões, L.da, e tem a sua
sede social na Rua do Major Neutel de Abreu, 54-A, freguesia e con-
celho de Figueiró dos Vinhos.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar agências, sucursais e filiais em qual-
quer zona do país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra de matas florestais, abate e cor-
te de árvores e posterior venda de rolarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondendo à soma de duas quotas no valor nominal de
2500 euros cada, pertencente uma ao sócio João Carlos Simões e outra
à sócia Maria de Fátima Alves Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, desde já no-
meados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos e repre-
sentada em juízo, activa e passivamente, com a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerência
poderá comprar e vender quaisquer bens móveis, tomar de arrenda-
mento quaisquer prédios e dar ou tomar de trespasse e locação quais-
quer estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, reservando-se a esta, em primeiro lugar e aos sócios não ceden-
tes em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizada quotas ou fazer adquirir por sócios
ou terceiros quotas, nos termos seguintes.

a) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada, salvo havendo
oposição julgada procedente;

b) Insolvência ou falência do sócio titular;
c) Por acordo com o seu titular.

Disposição transitória

Qualquer um dos gerentes fica desde já autorizado a proceder ao
levantamento da totalidade do capital social que se encontra deposi-
tado no Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, S. A. (balcão de
Figueiró dos Vinhos), a fim de suportar as despesas de constituição,
registo e outros inerentes à própria actividade da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � O Conservador, António Agostinho Fer-
nandes de Sá. 11172584

MARINHA GRANDE

MAPRICER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATÉRIAS PRIMAS PARA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1551; identificação de pessoa colectiva n.º 503937460; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/20010202.

Certifico que, Joaquim Dinis Malta foi exonerado das funções de
gerente por renúncia em 25 de Janeiro de 2001.

Mais certifico que, foi aumentado o capital para 1 002 410$ e al-
terados os artigos 2.º, 4.º e 5.º e eliminado o artigo 12.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Tem a sua sede na Rua do Sol, 4, Guarda Nova, freguesia e conce-
lho da Marinha Grande.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas de 2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência pertence ao sócio José Luís da Silva Lourenço Marques,
que continua nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar
a sociedade.

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

Conferido, está conforme.

19 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11196890

PENICHE

A. RAMOS & COSTA-2, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1064;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010213.

Certifico que, entre a sociedade António Ramos & Costa, S. A.,
António Joaquim Pereira Ramos, casado na comunhão de adquiridos
com Esmeralda da Conceição Ferreira Ramos e António Filipe Dias
da Costa, casado na comunhão de adquiridos com Maria Fernanda
Lisboa Carvalho da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação A. Ramos & Costa�2, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é instalada no Casal de Santa Bárbara, freguesia de
Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, sem prejuízo de a gerência
a poder deslocar dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de peixe, crus-
táceos e moluscos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é representado por três quotas, uma no valor nominal de 4800 eu-
ros, pertencente à sócia António Ramos & Costa, S. A., e duas no
valor nominal de 100 euros, cada uma, pertencentes aos sócios An-
tónio Joaquim Pereira Ramos e António Filipe Dias da Costa, uma a
cada um.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade administrada e representada, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por cinco gerentes e pode competir a sócios
ou não sócio, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Os gerentes são eleitos pela assembleia geral pelo período de
um ano, sendo reelegíveis.

3 � Os gerentes permanecerão no exercício das suas funções até à
eleição de quem deva substituí-los.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes para o ano 2001, o sócio
António Filipe Dias da Costa e os não sócios António Vitorino Pi-
nheiro da Silva, casado, residente na Rua dos Emigrantes, 24, em
Peniche; Alípio Ferreira Ramos, casado, residente na Estrada dos
Casais, 13, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche; Ma-
falda Isabel Ferreira Ramos, solteira, maior, residente na Estrada
Nacional n.º 114, 130, no dito lugar e freguesia de Atouguia da Ba-
leia; e Olga Maria Carvalho da Costa Filipe, casada, residente na
Estrada Nacional n.º 114, 5, no lugar e freguesia de Atouguia da Ba-
leia referido.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é necessá-
ria a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 9.º

Entre os sócios é livremente permitida a cessação, total ou par-
cial, de quotas, ficando desde já dispensado o consentimento da so-
ciedade para as divisões porventura necessárias para esse efeito; po-
rém, a cessão a favor de estranhos dependerá do consentimento prévio
da sociedade, ficando esta com o direito de preferência em primeiro
lugar e os restantes sócios em segundo.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade, mediante deliberação tomada em assembleia ge-
ral, poderá amortizar, total ou parcialmente, as quotas dos sócios,
nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio.
b) Quando a quota de um sócio seja arrestada, arrolada, penhorada,

incluída em massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra
apreensão judicial.

c) Quando um sócio se tenha apresentado à falência ou insolvên-
cia, ou seja, declarado falido ou insolvente.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do disposto do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para a
alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 11.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 12.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais, se pretenderem conti-
nuar na sociedade e, sendo mais do que um, devem designar no prazo
de 30 dias após o óbito, um representante comum, não podendo tal
designação recair sobre um estranho.

2 � Não querendo os sucessores do falecido permanecer na sociedade,
poderão exigir que esta amortize ou adquira a quota nos termos da lei.

ARTIGO 13.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 14.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, a convocação das as-
sembleias gerais far-se-á por intermédio de carta registada, com ante-
cedência de 15 dias.

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.

5 de Março de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14665778

A. RAMOS & COSTA � OFICINA E MANUTENÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1063;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010213.

Certifico que, entre a sociedade António Ramos & Costa, S. A.,
António Joaquim Pereira Ramos, casado na comunhão de adquiridos
com Esmeralda da Conceição Ferreira Ramos e António Filipe Dias
da Costa, casado na comunhão de adquiridos com Maria Fernanda
Lisboa Carvalho da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação A. Ramos & Costa � Oficina
e Manutenção de Automóveis, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é instalada no Casal de Santa Bárbara, freguesia de
Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, sem prejuízo de a gerência
a poder deslocar dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veí-
culos automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é representado por três quotas, uma no valor nominal de 4800 eu-
ros, pertencente à sócia António Ramos & Costa, S. A., e duas no
valor nominal de 100 euros, cada uma, pertencentes aos sócios An-
tónio Joaquim Pereira Ramos e António Filipe Dias da Costa, uma a
cada um.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade administrada e representada, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por cinco gerentes e pode competir a sócios
ou não sócio, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Os gerentes são eleitos pela assembleia geral pelo período de
um ano, sendo reelegíveis.

3 � Os gerentes permanecerão no exercício das suas funções até à
eleição de quem deva substituí-los.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes para o ano 2001, o sócio
António Filipe Dias da Costa e os não sócios António Vitorino Pi-
nheiro da Silva, casado, residente na Rua dos Emigrantes, 24, em
Peniche; Alípio Ferreira Ramos, casado, residente na Estrada dos
Casais, 13, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche; Ma-
falda Isabel Ferreira Ramos, solteira, maior, residente na Estrada
Nacional n.º 114, 130, no lugar e freguesia de Atouguia da Baleia,
concelho de Peniche; e Olga Maria Carvalho da Costa Filipe, casada,
residente na Estrada Nacional n.º 114, 5, no lugar e freguesia de
Atouguia da Baleia referido.
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ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é necessá-
ria a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 9.º

Entre os sócios é livremente permitida a cessação, total ou par-
cial, de quotas, ficando desde já dispensado o consentimento da so-
ciedade para as divisões porventura necessárias para esse efeito; po-
rém, a cessão a favor de estranhos dependerá do consentimento prévio
da sociedade, ficando esta com o direito de preferência em primeiro
lugar e os restantes sócios em segundo.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade, mediante deliberação tomada em assembleia ge-
ral, poderá amortizar, total ou parcialmente, as quotas dos sócios,
nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio.
b) Quando a quota de um sócio seja arrestada, arrolada, penhorada,

incluída em massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra
apreensão judicial.

c) Quando um sócio se tenha apresentado à falência ou insolvên-
cia, ou seja, declarado falido ou insolvente.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do disposto do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para a
alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 11.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 12.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais, se pretenderem continu-
ar na sociedade e, sendo mais do que um, devem designar no prazo de
30 dias após o óbito, um representante comum, não podendo tal desig-
nação recair sobre um estranho.

2 � Não querendo os sucessores do falecido permanecer na sociedade,
poderão exigir que esta amortize ou adquira a quota nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, a convocação das as-
sembleias gerais far-se-á por intermédio de carta registada, com ante-
cedência de 15 dias.

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.

5 de Março de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14665786

ANTÓNIO RAMOS & COSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 388;
identificação de pessoa colectiva n.º 501469605; inscrição n.º 31;
número e data da apresentação: 10/010213.

Certifico que, a sociedade António Ramos & Costa, L.da, aumen-
tou o capital de 220 000 000$, para 220 530 200$, redenominou o

capital em euros, mudou a sede social e foi transformada em socie-
dade anónima, passando a usar a denominação em epígrafe e a reger-se
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de António Ramos &
Costa, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é no Casal de Santa Bárbara, freguesia de Atouguia da
Baleia, concelho de Peniche.

ARTIGO 3.º

A assembleia geral poderá, mediante deliberação, mudar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, filiais ou outras formas de representação
permanente em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de peixe, crustá-
ceos e moluscos.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 100 000 euros, representado e dividido por 1 100 000 acções,
com o valor nominal de um euro cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, e serão represen-
tados por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, e 10 000 acções.

2 � Os títulos serão subscritos por três administradores podendo
as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada com o selo
branco da sociedade.

3 � As acções poderão ser tituladas ou assumirem a forma mera-
mente escritural.

ARTIGO 7.º

Dentro dos limites estabelecidos na lei, geral e especial, a socie-
dade poderá adquirir, alienar e realizar operações sobre acções pró-
prias.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações; nos
termos legais e nas condições fixadas pela assembleia geral.

2 � Os títulos serão assinados nos termos da lei e autenticados
com selo branco da sociedade.

3 � Por deliberação do conselho de administração e dentro dos
limites estabelecidos na lei, geral e especial, a sociedade poderá adqui-
rir obrigações próprias e alheias e realizar sobre elas todas as opera-
ções convenientes aos interesses sociais, nomeadamente quanto às
próprias, proceder à sua conversão ou amortização.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
que tenham direito a, pelo menos um voto, e as suas delibera-
ções, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatu-
tos, são obrigatórias para todos os accionistas, ainda que ausentes,
dissidentes ou incapazes.

2 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por um membro de conselho de administração, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente, ou ainda por outro accionista
com direito de participar na assembleia, e que deverão comunicar por
meio de carta dirigida ao presidente da mesa.
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3 � A cada dez acções corresponderá um voto.
4 � Os accionistas que não possuírem um número de acções sufi-

ciente para participarem na assembleia geral poderão agrupar-se de
forma a completarem o número exigido e fazerem-se representar por
um dos agrupados, cujo nome será indicado em carta dirigida ao pre-
sidente da mesa, com as assinaturas de todos e por aquele recebida até
15 dias antes da realização da assembleia.

5 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a participar
nas assembleias gerais e que não exerçam cargos nos órgãos sociais só
poderão assistir a elas se forem previamente autorizados pelo presi-
dente da mesa podendo, todavia, tal autorização ser revogada pela
assembleia geral, por maioria simples de votos expressos.

6 � As pessoas colectivas accionistas deverão comunicar ao pre-
sidente da mesa, por carta recebida até ao dia anterior da data da
assembleia, a identificação da pessoa física que a representa.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente durante o primeiro tri-
mestre de cada ano e extraordinariamente quando a sua convocação
for requerida pelo conselho de administração ou pelo conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria sim-
ples dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei ou os
presentes estatutos exigirem maioria qualificada.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e dois
secretários, eleitos anualmente pela assembleia geral de entre accio-
nistas ou outras pessoas, os quais serão sempre reelegíveis.

CAPÍTULO IV
Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração,
composto por cinco membros eleitos em assembleia geral de entre os
accionistas a qual designará o presidente tendo este voto de qualidade
no caso de empate das votações.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos por
um ano e sempre reelegíveis, sendo os encargos do contrato de segu-
ro substitutivo de caução suportados pela sociedade relativamente à
parte que exceda o montante mínimo exigido por lei.

3 � Fica desde já nomeado o conselho de administração para o
ano 2001, bem como o seu presidente.

Presidente � António Filipe Dias da Costa; vogais � Alípio Fer-
reira Ramos, Mafalda Isabel Ferreira Ramos, Olga Maria Carvalho da
Costa Filipe e António Vitorino Pinheiro da Silva.

4 � No caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer dos membros do conselho de administração,
assumirá funções um membro substituto que terminará o mandato.

5 � A remuneração dos membros do conselho de administração
consistirá num vencimento mensal fixo.

ARTIGO 14.º

Para que assegure eficazmente a gestão dos negócios sociais, são con-
feridos ao conselho de administração os mais amplos poderes, cabendo-lhe,
nomeadamente, para além de outros que a assembleia geral, por simples
deliberação, entenda atribuir-lhe e dos que a lei lhe confere:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessá-las e delas desistir, transigir
e comprometer-se em árbitros;

c) Sem prejuízo da sua competência normal, delegar a totalidade
ou parte das respectivas atribuições em administrador delegado, cujos
poderes serão devidamente especificados em acta;

d) Nomear e demitir directores, consultores ou, quaisquer outros
empregados, bem como constituir mandatários para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos, definindo as extensões dos
respectivos mandatos;

e) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de três administradores;
b) Pela assinatura do administrador delegado nos termos definidos

pelo conselho de administração de acordo com a alínea c) do
artigo anterior;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, conjuntamente ou
não com um administrador nos termos definidos nos respectivos mandatos.

2 � Para os casos e documentos de mero expediente, bastará a as-
sinatura de um administrador ou de um dos dois procuradores, no
âmbito dos respectivos mandatos.

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
que terá sempre um suplente, ambos eleitos anualmente pela assem-
bleia geral, os quais serão sempre reelegíveis.

2 � Fica desde já nomeado para o ano de 2001 como fiscal único
o Dr. João Martins Viana, casado, Revisor Oficial de Contas inscrito
na respectiva Ordem sob o n.º 607, com domicílio profissional na
Rua de Luís de Ataíde, 144, 5.º, direito, em Peniche, e como suplente
o Dr. João Serrana da Naia Fortes, casado, Revisor Oficial de Contas,
inscrito na respectiva Ordem sob o n.º 636, como domicílio profis-
sional na Rua de Alberto Souto, 14, 2.º, direito, em Aveiro.

3 � A competência e a forma como o fiscal único desempenhará
as suas funções são reguladas pelo regime legal de fiscalização das
sociedades anónimas.

CAPÍTULO V
Resultados de exercício e sua distribuição

ARTIGO 17.º

Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão as aplica-
ções que, por maioria simples, a assembleia geral determinar, deduzi-
das as parcelas que por lei devam destinar-se à constituição ou refor-
ço de fundo de reserva, não sendo obrigatória a distribuição de lucros.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração com o consentimento do fiscal único,
poderá resolver distribuir adiantamentos sobre lucros, no decurso de
um exercício nos termos previstos na lei.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 19.º

As deliberações que importem alterações aos presentes estatutos,
ou aumentos de capital, terão a ser aprovadas por accionistas que
representem 70% do capital social.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral pode deliberar, com a aprovação de 70% do capital
social, a obrigação de os accionistas efectuarem prestações acessórias, até
ao montante correspondente ao dobro do valor do capital social, e às quais
se aplicará o regime previsto no artigo 287.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 21.º

Os membros dos órgãos sociais permanecerão no exercício das suas
funções até à eleição de quem deva substituí-los.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de 70% do capital social.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente através de uma comissão li-
quidatária constituída pelos membros do conselho de administração
em exercício, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

ARTIGO 23.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral, par-
ticipar no capital de outra sociedade, criar novas empresas ou parti-
cipar na sua criação e associar-se pela forma que julgar conveniente
a quaisquer entidades, singulares ou colectivas, colaborar com elas
através da sua direcção ou fiscalização, e nelas tomar interesse sob
qualquer forma.

ARTIGO 24.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Está conforme.

5 de Março de 2001. � O Ajudante, João José de Almeida Costa.
14665794
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F. SOUSA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 944;
identificação de pessoa colectiva n.º 504567764; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/010223.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as contas sido aprovadas em 29 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

7 de Março de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14665832

JB GEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 466;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980946; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4 e 5/010216.

Certifico que o capital social da sociedade João Bilhau � Empreen-
dimentos Imobiliários, L.da foi aumentado de 1 000 000$ para
1 002 410$, com redenominação em euros, e transformada em so-
ciedade unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe, tendo
em consequência sido alterado o contrato de sociedade quanto aos
artigos 1.º e 4.º e aditado o artigo 10.º, os quais ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JB Gest � Investimentos Imobiliários,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Horta, 14, 2.º, fre-
guesia de Peniche (Ajuda), concelho de Peniche e durará por tempo
indeterminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde a
uma única quota pertencente ao único sócio João António Bilhau
Machado.

ARTIGO 10.º

O sócio poderá celebrar com a própria sociedade negócios jurídi-
cos, para a prossecução do objecto social.

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

Está conforme.

7 de Março de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14665840

A. RAMOS & COSTA-4, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula
n.º 1067; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
010213.

Certifico que entre a sociedade António Ramos & Costa, S. A.,
António Joaquim Pereira Ramos, casado na comunhão de adquiridos
com Esmeralda da Conceição Ferreira Ramos e António Filipe Dias
da Costa, casado na comunhão de adquiridos com Maria Fernanda
Lisboa Carvalho da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação A. Ramos & Costa-4, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é instalada no Casal de Santa Bárbara, freguesia de
Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, sem prejuízo de a gerência
a poder deslocar dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de peixe, crus-
táceos e moluscos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é representado por três quotas, uma no valor nominal de 4800 eu-
ros, pertencente à sócia António Ramos & Costa, S. A., e duas no
valor nominal de 100 euros cada uma, pertencentes aos sócios Antó-
nio Joaquim Pereira Ramos e António Filipe Dias da Costa, uma a
cada um.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por cinco gerentes e pode competir a
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Os gerentes são eleitos pela assembleia geral pelo período de
um ano, sendo reelebíveis.

3 � Os gerentes permanecerão no exercício das suas funções até à
eleição de quem deva substituí-los.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes para o ano de 2001, o sócio
António Filipe Dias da Costa e os não sócios António Vitorino Pi-
nheiro da Silva, casado, residente na Rua dos Emigrantes, 24, em
Peniche, Alípio Ferreira Ramos, casado, residente na Estrada dos
Casais, 13, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, Ma-
falda Isabel Ferreira Ramos, solteira, maior, residente na Estrada
Nacional n.º 114, 130, no dito lugar e freguesia de Atouguia da Ba-
leia, e Olga Maria Carvalho da Costa Filipe, casada, residente na
Estrada Nacional n.º 114, 5, no lugar e freguesia de Atouguia da Ba-
leia referido.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é necessá-
ria a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 9.º

Entre os sócios é livremente permitida a cessão total ou parcial de
quotas, ficando desde já dispensado o consentimento da sociedade para
as divisões porventura necessárias para o efeito; porém, a cessão a
favor de estranhos dependerá do consentimento prévio da sociedade,
ficando esta com o direito de preferência em primeiro lugar e os
restantes sócios em segundo.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade, mediante deliberação tomada em assembleia ge-
ral, poderá amortizar total ou parcialmente as quotas dos sócios, nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando a quota de um sócio seja arrestada, arrolada, penhorada,

incluída em massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra
apreensão judicial;

c) Quando um sócio se tenha apresentado à falência ou insolvência
ou seja declarado falido ou insolvente.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do disposto no artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção de capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para
alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 12.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais, se pretenderem conti-
nuar na sociedade e, sendo mais do que um, devem designar no prazo
de 30 dias após o óbito, um representante comum, não podendo tal
designação recair sobre um estranho.

2 � Não querendo os sucessores do falecido permanecer na socie-
dade poderão exigir que esta amortize ou adquira a quota nos termos
da lei.

ARTIGO 13.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 14.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, a convocação das as-
sembleias gerais far-se-á por intermédio de carta registada, com ante-
cedência de 15 dias.

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 acto praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

5 de Março de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14665859

A. RAMOS & COSTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1066; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010213.

Certifico que entre a sociedade António Ramos & Costa, S. A.,
António Joaquim Pereira Ramos, casado na comunhão de adquiridos
com Esmeralda da Conceição Ferreira Ramos e António Filipe Dias
da Costa, casado na comunhão de adquiridos com Maria Fernanda
Lisboa Carvalho da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação A. Ramos & Costa � Impor-
tação e Exportação, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é instalada no Casal de Santa Bárbara, freguesia de
Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, sem prejuízo de a gerência
a poder deslocar dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de peixe, crus-
táceos e moluscos, importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é representado por três quotas, uma no valor nominal de 4800 eu-
ros, pertencente à sócia António Ramos & Costa, S. A., e duas no valor
nominal de 100 euros cada uma, pertencentes aos sócios António Joa-
quim Pereira Ramos e António Filipe Dias da Costa, uma a cada um.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por cinco gerentes e pode competir a
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Os gerentes são eleitos pela assembleia geral pelo período de
um ano, sendo reelegíveis.

3 � Os gerentes permanecerão no exercício das suas funções até à
eleição de quem deva substituí-los.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes para o ano de 2001, o sócio
António Filipe Dias da Costa e os não sócios António Vitorino Pi-
nheiro da Silva, casado, residente na Rua dos Emigrantes, 24, em
Peniche, Alípio Ferreira Ramos, casado, residente na Estrada dos
Casais, 13, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, Ma-
falda Isabel Ferreira Ramos, solteira, maior, residente na Estrada
Nacional n.º 114, 130, no dito lugar e freguesia de Atouguia da Ba-
leia, e Olga Maria Carvalho da Costa Filipe, casada, residente na
Estrada Nacional n.º 114, 5, no lugar e freguesia de Atouguia da Ba-
leia referido.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é necessá-
ria a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 9.º

Entre os sócios é livremente permitida a cessão total ou parcial de
quotas, ficando desde já dispensado o consentimento da sociedade para
as divisões porventura necessárias para o efeito; porém, a cessão a
favor de estranhos dependerá do consentimento prévio da sociedade,
ficando esta com o direito de preferência em primeiro lugar e os
restantes sócios em segundo.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar total ou parcialmente as quotas dos sócios, nos seguintes
casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando a quota de um sócio seja arrestada, arrolada, penhorada,

incluída em massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra
apreensão judicial;

c) Quando um sócio se tenha apresentado à falência ou insolvência
ou seja declarado falido ou insolvente.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do disposto no artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção de capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para
alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais, se pretenderem conti-
nuar na sociedade e, sendo mais do que um, devem designar no prazo
de 30 dias após o óbito, um representante comum, não podendo tal
designação recair sobre um estranho.

2 � Não querendo os sucessores do falecido permanecer na sociedade
poderão exigir que esta amortize ou adquira a quota nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, a convocação das as-
sembleias gerais far-se-á por intermédio de carta registada, com ante-
cedência de 15 dias.

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
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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 acto praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

5 de Março de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14665824

LISBOA
AMADORA

TRIPLICAR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 275; identificação de pessoa colectiva n.º 505264390; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Triplicar � Empreendimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Sebastião da Gama, 23, 1.º, esquerdo, na
cidade da Amadora, freguesia de São Brás.

ARTIGO 3.º

A gerência poderá deslocar a sede social para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais, sucursais
e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: construção
de edifícios para revenda, construção civil por empreitadas, revenda
de prédios adquiridos para esse fim e empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 15 000 eu-
ros (3 007 230$), corresponde à soma de três quotas iguais de 5000 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Rui Jorge Peixoto Alves Pinheiro,
Jorge Manuel Martins do Livramento e Francisco Augusto Cordeiro.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos termos que previamente sejam deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos carece do
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
sócios em segundo, do direito de preferência, caso seja onerosa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de três gerentes.
2 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Os gerentes são remunerados ou não conforme for deliberado

em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Conferida está conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 12510386

SAG SERVIÇOS � ASSESSORIA FINANCEIRA
E ADMINISTRATIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 279;
identificação de pessoa colectiva n.º 505300842; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/010119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SAG Serviços � Assessoria Finan-
ceira e Administrativa, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Amadora, Estrada de Alfragide, qui-
lómetro 1,5, freguesia de Alfragide, podendo o conselho de adminis-
tração deslocá-la para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços integrados de
gestão, nomeadamente assessoria e consultadoria financeira, contabi-
lística, administrativa e informática, gestão de pessoal e serviços de
logística.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá cooperar com outras entidades, nacionais
ou estrangeiras, na formação de sociedades, consórcios, associações
em participação ou qualquer outro tipo de exercício em comum de
actividade económica.

2 � A sociedade pode ainda adquirir participações noutras socie-
dades, ligadas ou não ao objecto social, e ainda, com meros fins de
colocação de capitais, quaisquer acções, obrigações e demais títulos
para o efeito adequados.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 5.º

O capital social é de 250 000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado, e está dividido em 250 000 acções do valor
nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas prestações acessórias de capital aos ac-
cionistas, na proporção das respectivas participações, até ao mon-
tante global de cinco vezes o capital social, mediante deliberação da
assembleia geral onde se definirá o carácter gratuito ou oneroso das
mesmas e os elementos dessa obrigação, designadamente os prazos de
realização e as condições de reembolso.

2 � As prestações acessórias poderão ter natureza pecuniária.

ARTIGO 7.º

1 � As acções poderão ser tituladas ou escriturais, nominativas ou
ao portador, sendo neste último caso, reciprocamente convertíveis à
vontade dos accionistas, a cargo de quem ficarão as despesas de con-
versão.

2 � No caso das acções serem representadas por títulos, poderão
existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

ARTIGO 8.º

1 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto, até
ao montante representativo de metade do capital

2 � É autorizada a remição de acções, nos termos do artigo 345.º
do Código das Sociedades Comerciais que é feita em princípio pelo
valor nominal das acções, podendo, contudo, a deliberação de remição
fixar um prémio a conceder.

3 � A sociedade pode adquirir acções próprias, nos termos e den-
tro dos limites fixados na lei.

ARTIGO 9.º

1 � Os contitulares de acções deverão exercer direitos a elas ine-
rentes directamente ou por meio de um representante comum, desig-
nado por escrito à sociedade.

2 � Havendo representante designado, a sociedade só poderá
dirigir-se a ele, excepto se se tratar de obrigações legais ou contra-
tuais inerentes às acções que podem ser pedidas por inteiro a qualquer
dos titulares.

3 � Não havendo representante designado, a sociedade poderá
dirigir-se a qualquer dos contitulares.
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ARTIGO 10.º

Os accionista gozam do direito de preferência na subscrição de novas
acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrário por deliberação
tomada pela mesma maioria necessária para o próprio aumento de
capital.

ARTIGO 11.

1 � A sociedade poderá recorrer a financiamentos internos ou
externos, designadamente sob a forma de contratos de empréstimo
ou de emissão de obrigações, ficando as respectivas operações sujei-
tas aos requisitos exigidos pela legislação em vigor.

2 � Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem
reunir-se em assembleia de obrigacionistas nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e dois, quatro seis ou oito vogais, eleitos por períodos de dois anos e
reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Os membros do conselho de administração podem ser ou não
accionistas e podem ser dispensados de caução pela assembleia geral
que os eleger.

3 � No caso de impedimento ou falta definitiva de qualquer um
dos seus membros, o conselho deverá dentro de 60 dias optar entre
pedir a convocação da assembleia geral para proceder à respectiva
eleição ou cooptar um novo membro.

4 � A cooptação deve ser submetida a confirmação da assembleia
geral anual seguinte.

ARTIGO 13.º

1 � A eleição de um administrador, será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20% do
capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para o cargo.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação

incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 14.º

Compete ao conselho de administração representar a sociedade com
os mais amplos poderes que a lei lhe confere, designadamente para os
efeitos previstos no artigo 4.º destes estatutos.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração não pode reunir sem estar pre-
sente ou representada pelos menos a maioria dos seus membros.

2 � O presidente do conselho de administração terá voto de qua-
lidade, no caso de empate.

3 � As sociedades e demais pessoas colectivas são representadas
por uma pessoa singular que exercerá o cargo em nome próprio.

4 � É permitida a representação entre os administradores e o voto
por correspondência, designadamente por via telegráfica.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
simples maioria dos votos correspondentes ao conjunto dos seus
membros presentes ou representados e dos que votem por correspon-
dência.

ARTIGO 16.º

Sem prejuízo dos seus poderes legais e estatutários e com as limi-
tações legais, o conselho de administração pode delegar o exercício
de parte das suas funções numa comissão executiva de três ou cinco
membros, designando o respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

1 � Perante terceiros, e salvas as excepções legais, a sociedade
fica obrigada pela assinatura do presidente do conselho de adminis-
tração, pelas assinaturas de dois administradores ou pelas assinaturas
de um administrador e de qualquer procurador para o efeito designado
pelo conselho de administração.

2 � O disposto no número anterior não impede a constituição de
outros mandatários da sociedade para a prática de actos ou categorias
de actos especificados nas respectivas procurações.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração reúne normalmente uma vez por mês,
e sempre que seja convocado pelo presidente, quer por sua iniciativa,
quer a pedido de qualquer dos administradores ou do órgãos de fisca-
lização.

ARTIGO 19.º

1 � Os administradores poderão ter direito a uma remuneração
mensal que será fixada pela assembleia geral.

2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a reforma dos
administradores.

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal único ou
um conselho fiscal composto de três ou cinco membros efectivos e
dois suplentes, eleitos em assembleia geral ou qualquer outra forma
prevista na lei.

ARTIGO 21.º

O mandato do órgão de fiscalização tem a duração de dois anos,
findos os quais pode ser renovado.

ARTIGO 22.º

As atribuições do órgão de fiscalização são as que lhe são especifi-
cadas na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até 10 dias antes da realização da assembleia, as te-
nham:

a) Averbado em seu nome nos registo da sociedade, sendo nomina-
tivas; ou

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
nos cofres da sociedade ou intermediário financeiro sendo ao porta-
dor;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea c) do número anterior têm de ser comprovados por
carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da sua realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
comprovado o depósito ou a inscrição a que se refere o número an-
terior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais, sendo
representados nas mesmas pelo seu representante comum.

ARTIGO 24.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por dois
anos, e reelegíveis, podendo ser ou não remunerados conforme for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 25.º

1 � A 100 euros de capital corresponde 1 voto.
2 � Apenas têm direito de estar presentes na assembleia geral, e

aí discutirem e votarem, todos os accionistas com direito a voto, desde
que as respectivas acções estejam averbadas ou depositadas em seu
nome, pelo menos 10 dias antes daquele em que a assembleia geral
deva reunir em primeira convocação.

3 � O depósito da acções ao portador pode ser feito na sede da
sociedade ou em instituição de crédito com estabelecimento em ter-
ritório nacional.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar em qualquer assem-
bleia geral pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um mem-
bro do conselho de administração ou por outro accionista com direito a
estar presente, bastando para prova do mandato, uma carta dirigida pelo
mandante ao presidente da assembleia geral, fazendo referência ex-
pressa á reunião em que o mandato deve produzir os seus efeitos.
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5 � As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em que a
lei ou os estatutos exigirem maioria especial.

ARTIGO 26.º

As deliberações de aumento de capital, de alteração dos estatutos e
de dissolução, devem ser tomadas pela maioria de dois terços dos votos
correspondentes ao capital social.

ARTIGO 27.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode funcio-
nar quando estiverem presentes ou representados pelo menos cinco
accionistas titulares de mais de metade das acções correspondentes
ao capital social.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar
validamente qualquer que seja o número de accionistas presentes e o
capital representado.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 28.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas,
devidamente assinadas por todos os membros presentes, das quais
constarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discor-
dantes.

2 � As actas da assembleia geral são assinadas apenas pelo presi-
dente e pela secretária.

ARTIGO 29.º

O ano social coincide com o ano civil, devendo pelo menos ser
dado um balanço e apurados os resultados com referência a 31 de
Dezembro de cada ano.

ARTIGO 30.º

1 � Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, serão distribuídos pelo modo que a assem-
bleia geral deliberar.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia ge-
ral ponderará a conveniência e a oportunidade de serem constituídas,
reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à estabilização de divi-
dendos.

3 � Podem ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lu-
cros no decurso do exercício social desde que observadas as regras
legais.

ARTIGO 31.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulados o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outro.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral pela maioria de dois
terços dos votos correspondentes ao capital social.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
feita extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária, consti-
tuída pelos membros em exercício do conselho de administração.

ARTIGO 33.º

1 � São desde já nomeados para o biénio de 2001-2002 os seguin-
tes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena.
Secretária � Teresa Maria Almeida Silva Lopes da Silva

Castelo-Branco.
Conselho de administração:
Presidente � Esmeralda da Silva Santos Dourado.
Vogais: Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho, Fernando Jorge

Cardoso Monteiro, António Carlos Romeiras de Lemos, José Antó-
nio Gonçalves Quilhó, Hélder Ferreira Reis e Luís Miguel Lopes
Branco de Sousa.

Fiscal único � A. Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas (SROC n.º 81), representada por João
Carlos Miguel Alves (ROC n.º 896).

Fiscal suplente � A. Gândara, O. Figueiredo & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas (SROC n.º 41), representada por
Óscar Manuel Machado Figueiredo (ROC n.º 653).

2 � Os membros do conselho de administração ficam expressa-
mente dispensados da prestação de caução.

Conferida está conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309942

JARDIM GARE � RECOLHA E ESTACIONAMENTO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 284; identificação de pessoa colectiva n.º 505263998; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim Gare � Recolha e Estacio-
namento de Veículos, L.da, tem a sua sede na Rua de Diogo Bernar-
des, 41 E, piso �2, freguesia de Venteira, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o arrendamento e administração de
áreas para recolha ou estacionamento colectivo de veículos, estação
de serviço e lavagem de viaturas.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades
ainda que com objecto diferente, bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma
associar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social é de 12 500 euros e corresponde à soma de três
quotas:

Uma de 6250 euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Veríssimo
Guilherme;

Uma de 3750 euros pertencente ao sócio Manuel Maria Fernandes; e
Uma de 2500 euros pertencente à sócia Ilda Maria Veríssimo Gui-

lherme da Silva Alberto.
4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por maioria dos
votos representativos de todo o capital social, até ao quíntuplo do
capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos três sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois gerentes.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09159754
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C3DP � CONSULTORIA DESIGN E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 285; identificação de pessoa colectiva n.º 505223471; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma C3DP � Consultoria , Design e
Projectos de Arquitectura e Engenharia, L.da e tem a sua sede na
Avenida do Conde de São Marça, 15, freguesia de Alfragide, conce-
lho de Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de consultoria, design,
informática e projectos de arquitectura e engenharia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas:

Uma de 2000 euros do sócio Pedro Miguel Currás Marques Fernandes;
Outra, de 1500 euros, do sócio António Tiago do Couto Albuquer-

que de Pinho Terrível; e
Outra, de 1500 euros, do sócio João Pedro Cardigos Castanhinha

Gonçalves.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação unânime
dos votos representativos da totalidade do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberação
em assembleia geral.

3 � É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como fianças, avais, letras de favor ou
outros semelhantes.

4 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
5 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,

sendo sempre uma delas a do gerente Pedro Miguel Currás Marques
Fernandes.

6.º

As cessões de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo terão direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis« especial e em agrupamentos complementares
de empresas.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem observância do disposto no artigo 6.º

deste contrato;
c) Quando, por efeito de partilha, a quota venha a ser adjudicada a

quem não for seu titular.
2 � A amortização da quota far-se-á pelo seu valor nominal, sal-

vo disposição legal em contrário.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09294031

AUTO TÁXIS SANTOS & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 286; identificação de pessoa colectiva n.º 505220121; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Santos & Valério, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Fonte dos Passarinhos, 13, rés-do-chão,
freguesia de Mina, concelho de Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de passageiros em
automóveis ligeiros, táxi.

3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
está integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios João dos Santos e Maria Isabel Valério dos Santos.

4.º

1 � Fica designado gerente o sócio João dos Santos.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto deferente do seu ou reguladas por lei especial,
bem como em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09294040

MARELIFLOR � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 269; identificação de pessoa colectiva n.º 505282143; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mareliflor � Comércio de
Flores, L.da, e tem a sua sede na Amadora, na Rua de Gil Vicente, 7,
A, freguesia de Venteira, concelho da Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro lugar den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá criar ou
extinguir delegações, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de flores,
plantas e sementes para jardins.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá parti-
cipar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto di-
ferente do seu, e estabelecer relações de grupo com outras sociedades
comerciais e participar em quaisquer associações ou consórcios para
melhor preenchimento do seu objecto social.

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade é de 5000 euros, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, representado por quatro quotas iguais
de 1250 euros cada uma, dos sócios José João Lopes Pica, Elisabete
Costa Correia da Costa, Fernando César dos Santos Sobral e Marta
Isabel Feliciano Cristóvão Sobral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 76 � 30 de Março de 2001 7102-(61)

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital social até
20 vezes o capital social, mediante deliberação aprovada por unani-
midade dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e a cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão de quota, total ou parcial, quer a título gratuito quer

a titulo oneroso, bem como o seu usufruto a estranhos à sociedade
fica dependente do expresso consentimento da sociedade, a quem fica
reservado, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo,
o direito de preferência na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio;
c) Quando a quota, sem o consentimento expresso da sociedade,

por qualquer modo for dada em garantia;
d) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou de qualquer outro modo sujeita a procedimento judicial, adminis-
trativo, fiscal ou outro, independentemente da sua natureza ou se a
quota deixar de estar, por qualquer forma, na livre disposição do seu
titular;

e) Quando a quota for sujeita a partilha por divórcio, separação
judicial de pessoas e bens ou só de bens, se a quota e ou o seu usufru-
to, total ou parcial, deixar de pertencer ao respectivo titular.

2 � O valor da quota amortizada, será o que resultar de um balan-
ço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e administração da sociedade bem como a sua re-
presentação em juízo e fora dele, pertencerá a um ou mais gerentes,
eleitos pela assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � Os gerentes não serão remunerados pelo exercício das suas

funções salvo deliberação em contrário da assembleia geral.
4 � A gerência poderá nomear mandatários para a prática de de-

terminados actos ou categorias de actos.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309489

ANABELA COLAÇO � GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 197; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
001129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anabela Colaço � Ginecologia e
Obstetrícia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Poeta Ary dos San-
tos, 1, 4.º B, freguesia de Alfornelos, concelho da Amadora.

2 � A sede pode ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para
um concelho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação social no País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de ginecolo-
gia e obstetrícia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros que, após a taxa de conversão,
corresponde a 1 002 410$ e encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence à sócia
Anabela Mendes Colaço.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante global de 50 000 euros.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capita
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação de sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09304916

CARDIOLOGIA CLINICOTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 260; identificação de pessoa colectiva n.º 505219689; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cardiologia Clinicotécnica, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, 143, rés-do-chão, direito, freguesia de Mina, concelho da
Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou outras formas
de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na prestação de cuidados de saúde como
consultas e técnicas de diagnóstico de cardiologia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Guilherme Manuel Cardador Leal
Pereira e uma quota do valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia Ana Bela da Conceição Araújo Leal Pereira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Guilherme
Manuel Cardador Leal Pereira, que desde já fica designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, e nomeadamente na
movimentação de cheques e ordens de pagamento de contas bancá-
rias é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Fica vedado à gerência praticar em nome da sociedade quais-
quer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fi-
anças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, na
cessão de quotas a estranhos têm preferência a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo.

2 � O sócio que pretender alienar a sua quota a estranhos, deverá
notificar a sociedade com a antecedência mínima de 30 dias, por carta
registada, na qual identificará o nome do adquirente e as condições da
cessão.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, no
caso de a mesma ser objecto de arresto, penhora ou qualquer outro
meio de apreensão judicial.

2 � O valor da quota a amortizar será o que resultar dos valores
do último balanço aprovado em acta da sociedade imediatamente
anterior ao facto determinante do seu pagamento.
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3 � A contrapartida será paga nos dois anos seguintes aos 90 dias
previsto no artigo 234.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais,
em quatro prestações semestrais, salvo acordo escrito dos interessa-
dos em sentido diferente.

ARTIGO 8.º

As reuniões da assembleia serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, salvo nos casos para
os quais a lei exija outra forma de convocação.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 12019852

F. C. PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 505244519; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/010105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma F. C. Pires, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua de Duarte Pacheco Pereira, 2, 1.º, direito na Amadora,
freguesia de Damaia, concelho da Amadora.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
(correspondentes a 1 002 410$) e corresponde a uma única quota desse
mesmo valor, pertencente ao único sócio Florêncio da Conceição Pires.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita.

ARTIGO 5.º

1 � É gerente o único sócio Florêncio da Conceição Pires.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 12437255

CENTRO ÓPTICO DA REBOLEIRA � OPTIREBOLEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 271; identificação de pessoa colectiva n.º 505281279; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro Óptico da Reboleira �
Optireboleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Aviação Portugue-
sa, 8 A, loja, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
ópticos. Prestação de serviços oftalmológicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
um dos sócios Fernando Manuel Ferreira Santos e Susana Paula Vie-
gas Pereira Santos.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital 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.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14466325

TÁXIS GARCIA & VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500474338; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 11/010109.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 597 410$ em dinheiro, e os artigos 1.º,
3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Garcia & Vila, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Doutor Manuel de Arriaga, 31, 2.º, direito, freguesia
de Mina, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio Jorge Manuela Dias
Vila e Maria do Rosário Dias.

ARTIGO 5.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 um
gerente.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios e o não
sócio Alberto Almeida Vila, atrás identificado.

Conferida e conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14466422

AUTO TÁXIS OCIANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 208; identificação de pessoa colectiva n.º 500590192; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 1/010111.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro, e os artigos 1.º,
2.º e 3.º foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Ocianário, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Oliveira Martins, 6, 6.º B, Casal de São Brás, fre-
guesia de São Brás, concelho da Amadora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis de passageiros, transporte em táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente realizado
em dinheiro e nos valores constantes do activo social e está dividido em
duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por
cada sócio Albino Machado Ribeiro e Irene Bárbara Bernardino Ribeiro.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14466104

IRMÃOS TIMOTEOS � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8277;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599839; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/010119.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital que era de 400 000$ foi reforçado com 14 636 150$ e o
seu artigo 3.º foi alterado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 75 000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 37 500 euros
cada uma pertencentes uma a cada um dos sócios José Alves Timó-
teo e Joaquim Timóteo.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309985

SGC LOCAÇÃO � ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 124;
identificação de pessoa colectiva n.º 505147068; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/010119.

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

Nomeação do fiscal único e suplente.
Fiscal único � J. Monteiro & Associados, SROC.
Suplente � A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco, SROC.
Prazo: 2000-2003.
Data da deliberação: 11 de Janeiro de 2000.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309934

MODELO URBANO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9689;
identificação de pessoa colectiva n.º 5035762705; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 7/010119.

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

Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único:

Conselho de Administração:
Presidente � José da Conceição Guilherme.
Vice-presidente � Paulo Jorge Veríssimo Guilherme.
Vogal efectivo � Gaudêncio de Oliveira Moreira.
Vogal suplente � Beatriz da Conceição Veríssimo.
Fiscal único:
Efectivo � Júlio Alves, Mário Batista & Associados, SROC;
Suplente � Mário Manuel Damas Covão Baptista, ROC.
Prazo: 2001-2003.
Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2000.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309977

MAGINA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9909;
identificação de pessoa colectiva n.º 503664030; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data da
apresentação: 7 e 8/010117.

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

1.º Cessação de funções da gerência de Ezequiel dos Santos Pires,
por ter renunciado em 23 de Outubro de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital que era de 400 000$ foi reforçado com 4 612 050$ em
dinheiro, e os seus artigos 5.º e 6.º foram modificados e ficaram com
a seguinte redacção:

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores da sociedade é de 25 000 euros (5 012 050$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Brito Magina e Maria de Fátima Cardoso Mendes.

6.º

1 � a gerência da sociedade incumbe a um ou mais gerentes, só-
cios ou não, que poderão ser remunerados se tal vier a ser deliberado
em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
pela intervenção de um gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309411
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GUILHO ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3850;
identificação de pessoa colectiva n.º 500988005; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e data da
apresentação: 8 e 9/010118.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Luís Fernandes Dantas, por
ter renunciado em 29 de Novembro de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato: os artigos 3.º e 4.º foram modi-
ficados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde á soma de duas quotas no valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma, uma de cada um dos sócios José Fiúza Fernandes e
Adelaide Fernandes Dantas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado, ficará a cargo do sócio José Fiúza
Fernandes.

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

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309896

FIALHO & OLIVEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5740;
identificação de pessoa colectiva n.º 501873287; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 14/010119.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro, e o artigo 3.º
foI modificado e ficou com a seguinte redacção:

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 das seguintes quotas: uma de 3750 euros do sócio José Manuel
Fialho Bagio e uma de 1250 euros da sócia Maria Fernanda Vaz
Mendes Fialho Bagio.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09310002

OLIVEIRA, MOTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9260;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385948; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/010122.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 2.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de café, snack-bar.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309861

RECTONE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 205; identificação de pessoa colectiva n.º 503556831; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 13/010116.

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

Alteração do contrato com transformação em sociedade unipes-
soal, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Rectone � Comércio de Equipamen-
tos e Acessórios para Escritórios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua do 1.º de Maio, 5, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Venteira,
concelho da Amadora.

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e serviços de equipa-
mentos e acessórios para escritórios, nomeadamente reciclagem de
toner para impressoras e máquinas de fotocópias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete ao
sócio José Carlos da Cunha Cerdeira, desde já nomeado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309578

MICROFORMAÇÃO � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 115; identificação de pessoa colectiva n.º 503924873; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010111.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 2.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da sociedade é em Alfragide, na Avenida da Quinta Grande, 30,
loja F, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora, podendo a gerência
deslocar a sede dentro daquele concelho ou para concelho limítrofe.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14720760

JAFFCAR � RECONDICIONAMENTO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 588;
identificação de pessoa colectiva n.º 504006258; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 20/010111.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro, e o artigo 3.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 2500 euros
pertencente à sócia Paula Maria Marques Tibúrcio Ferreira, uma do
valor nominal de 1500 euros pertencente ao sócio João Anselmo
Freire Ferreira e uma do valor nominal de 1000 euros pertencente ao
sócio Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309292

CALÇOEME IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7094;
identificação de pessoa colectiva n.º 502285818; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 3/010110.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 35 120 500$ por incorporação de
reservas livres e os artigos 1.º, n.º 1, e 4.º foram modificados e fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma Calçoeme, Imobiliária, S. A., e
passa a ter a sua sede na Rua da Venteira, 7, A e B, piso 1, bloco E,
na Amadora (freguesia da Venteira).

ARTIGO 4.º

O capital social é de 250 000 euros, representado por 50 000 ac-
ções ordinárias do valor nominal de 5 euros cada uma e está inteira-
mente subscrito e realizado.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309420

RÁDIO MAIS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 35;
identificação de pessoa colectiva n.º 502067632; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/010111.

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

Alteração dos estatutos.
Os estatutos da cooperativa, foram modificados e a mesma ficou a

reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � É constituída a cooperativa de produtores de serviços deno-
minada Rádio Mais, Cooperativa de Responsabilidade Limitada a qual
será regida pelos presentes estatutos e demais legislação aplicável.

2 � A cooperativa inclui-se no ramo do sector cooperativo dos
serviços, consignado na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º do Código
Cooperativo.

3 � A cooperativa terá duração indeterminada.
4 � A cooperativa tem o seu domicílio na Rua de Adelino Amaro

da Costa, lote 30, cave, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

5 � A cooperativa poderá criar delegações em qualquer local do
território nacional e no estrangeiro, mediante deliberação da assem-
bleia geral, sob proposta da direcção, em obediência à legislação apli-
cável às normas em vigor.

ARTIGO 2.º

A cooperativa tem por objecto a prestação de serviços de comuni-
cações de radiodifusão de âmbito regional, no concelho da Amadora,
e será independente de qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 3.º

Para prossecução do seu objecto e realização dos seus fins, poderá
a cooperativa adquirir ou alugar todo o equipamento ou material
necessário ao serviço a prestar e ao desenvolvimento das suas activi-
dades.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é variável e ilimitado no mínimo de
63 600 000$.

2 � O capital é representado por títulos nominativos de 500$ cada.
3 � Cada membro obriga-se a subscrever, no mínimo, 200 títulos

de capital no acto da admissão, que deverá realizar de imediato.
4 � A parte restante do capital será realizada a partir do momen-

to da admissão como membro efectivo.
5 � Os membros admitidos após um ano de início da actividade da

cooperativa pagarão uma jóia no montante de 15 000$ que reverte
integralmente para as reservas obrigatórias.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de títulos de capital «inter vivos» far-se-á de
acordo com o artigo 23.º do Código Cooperativo.

2 � A aquisição de títulos representativos do próprio capital por
parte da cooperativa só pode processar-se gratuitamente.

ARTIGO 6.º

Para melhor prossecução dos seus fins pode a cooperativa emitir
títulos de investimento, nos termos do artigo 26.º do Código Coope-
rativo.

CAPÍTULO III

Cooperadores

ARTIGO 7.º

Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas singulares
maiores e pessoas colectivas que cumulativamente reunam as seguin-
tes condições:

a) Declarem voluntariamente perante a direcção desejar assumir
tal qualidade;

b) Possam desempenhar função nos órgãos sociais da cooperativa;
c) Possam executar qualquer tarefa profissional exigida pelo ramo

de actividade cooperativa;
d) Subscrever e realizar os títulos de capital e pagar jóia de acordo

com o artigo 4.º destes estatutos.

ARTIGO 8.º

1 � A admissão como membro da cooperativa efectua-se mediante
apresentação à direcção da respectiva proposta assinada pelo candi-
dato e por dois membros efectivos proponentes, no pleno gozo dos
seus direitos.

2 � No caso de recusa por parte da direcção cabe recurso por parte
dos membros proponentes para a assembleia geral nos termos do
n.º 2 do artigo 31.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 9.º

1 � A admissão de um novo cooperador como membro da coope-
rativa é precedida de um período de experiência de 60 dias, findo o
qual a admissão se torna efectiva.

2 � Durante o período de experiência pode ser recusada a admis-
são como membro efectivo, desde que se comprove que o novo coope-
rador não reúne as características morais e profissionais exigidas para
o desempenho das funções que lhe foram distribuídas ou que não se
integra no espírito e letra dos presentes estatutos e demais legislação
aplicável.

3 � No caso de não se consumar a admissão do novo cooperador
como membro efectivo da cooperativa, são-lhe de imediato devolvi-
dos os montantes dos títulos do capital realizado.
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4 � A aquisição e manutenção da qualidade de membros da coope-
rativa dependem obrigatoriamente da sua contribuição para a coope-
rativa com capital, nos termos do artigo 4.º destes estatutos.

ARTIGO 10.º

1 � O pedido de demissão de um membro da cooperativa deverá
ser apresentado por escrito à direcção, pelo menos 30 dias antes do
fim do ano social, sem prejuízo das responsabilidades pelo cumpri-
mento dos seus deveres como membro da cooperativa.

2 � Ao membro que se demitir será restituído, no prazo máximo
de um ano, o valor dos títulos de capital realizado, assim como dos
excedentes e os juros a que tiver direito relativamente ao último
exercício social até ao momento da demissão.

CAPÍTULO IV

Órgão sociais

ARTIGO 11.º

1 � Os órgãos sociais da cooperativa são:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.
2 � Poderá a direcção criar comissões especializadas de carácter

consultivo definindo em regulamento próprio a sua composição, fun-
cionamento e atribuições.

ARTIGO 12.º

1 � Os órgãos sociais da cooperativa são eleitos trienalmente,
mediante escrutínio secreto, por maioria simples de votos.

2 � Qualquer título dos órgãos sociais pode ser reeleito por mais
de uma vez consecutiva para o mesmo órgão social da cooperativa.

ARTIGO 13.º

A posse dos membros eleitos para os órgãos sociais e mesa da as-
sembleia geral é conferida pelo presidente da mesa da assembleia ge-
ral cessante, lavrando-se acta conjunta por todos os intervenientes.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários são obri-
gatórias para os restantes órgãos da cooperativa e para todos os
membros desta.

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

3 � Cada membro da cooperativa tem direito a um voto, indepen-
dentemente do capital subscrito e realizado e dos serviços prestados
à cooperativa.

4 � Os cooperadores admitidos nos termos do artigo 9.º destes
estatutos são elegíveis para os órgão sociais, após a admissão se tor-
nar efectiva.

5 � É admitido o voto por representação nos termos da lei, po-
dendo cada cooperador representar três membros.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reúne ordinária e extraordinariamente nos
termos da lei.

2 � A assembleia geral, para eleição dos órgãos sociais, reúne até
31 de Dezembro do triénio correspondente.

ARTIGO 16.º

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

ARTIGO 17.º

Ao presidente e vice-presidente incumbem as funções definidas no
artigo 46.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 18.º

A convocatória da assembleia geral, o quórum, a sua competência,
deliberações e votação, obedecem ao disposto nos artigos 47.º, 48.º.
49.º e 50.º do Código Cooperativo.

SECÇÃO II

Direcção

ARTIGO 19.º

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente e
um vogal.

ARTIGO 20.º

A direcção é o órgão de administração e representação da coope-
rativa e as sua atribuições são as constantes do artigo 56.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 21.º

A cooperativa é representada e obriga-se pela assinatura do presi-
dente da direcção.

ARTIGO 22.º

A direcção poderá delegar poderes de representação e constituir
mandatários nos termos do artigo 59.º do Código Cooperativo.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
2 � O conselho fiscal reúne ordinariamente com periodicidade tri-

mestral.
3 � O conselho fiscal reúne extraordinariamente sempre que o

presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.
4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir por direito pró-

prio às reuniões da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coopera-
tiva, incumbindo-lhe as competências definidas no artigo 61.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal só pode tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

CAPÍTULO V
Reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 26.º

São constituídas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal, constituída por 50% das jóias, previstas no n.º 5 do

artigo 4.º destes estatutos e por um mínimo de 10% dos excedentes
anuais líquidos, observando-se o disposto no n.º 3 do artigo 69.º do
Código Cooperativo.

b) Reserva para educação e formação cooperativas, constituída pelo
remanescente dos excedentes anuais líquidos, nos termos do artigo 70.º
do Código Cooperativo.

ARTIGO 27.º

Todos os serviços prestados pela cooperativa são executados di-
rectamente pelos seus membros, ou por terceiros a quem a direcção
pode recorrer para desempenho de actividades inadiáveis, através de
pagamento de serviços prestados e não como agentes contratados.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 28.º

A fusão, cisão, dissolução e liquidação obedecem aos termos pre-
vistos na lei.

ARTIGO 29.º

1 � Terá lugar uma assembleia geral para eleição dos órgãos so-
ciais e da mesa da assembleia geral até 31 de Dezembro.

2 � Os órgãos sociais eleitos tomarão posse de imediato.
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ARTIGO 30.º

Os casos omissos nos presentes estatutos regem-se pelas disposi-
ções do Código Cooperativo e demais legislação.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09297278

BIANGULO � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 916; identificação de pessoa colectiva n.º 503511781; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 12/010130.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital que era de 2 000 000$ foi reforçado com 4820$ em di-
nheiro e os artigos 1.º, 3.º e 6.º foram modificados e ficaram com a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma Biângulo � Representações
Têxteis, L.da, e tem sede na Praceta da Quinta da Figueira, 8, B, fre-
guesia de Venda Nova, concelho da Amadora.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas:

Uma de 6000 euros do sócio Pedro Alexandre de Campos Malaca;
Outra de 2000 euros do sócio João Paulo Serra Ferreira; e
Outra de 2000 euros da sócia Paula Cristina de Campos Malaca Serra

Ferreira.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras
de favor, fianças e abonações.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09305157

FARINHA & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 875;
identificação de pessoa colectiva n.º 501746412; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/010111.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital de 400 000$ foi reforçado com 280 000 000$ em di-
nheiro, e os artigos 2.º e 3.º foram modificados e ficaram com a se-
guinte redacção:

2.º

O objecto social da sociedade é a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, exploração de
empreendimentos turísticos e hoteleiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 406 610 euros e divide-se em duas quotas iguais de 703 305 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios António da Silva Farinha e
Maria Teresa Ventura do Espírito Santo.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309470

MICRODINÂMICA � COMERCIALIZAÇÃO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 173; identificação de pessoa colectiva n.º 503591661; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 16/010111.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 2.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da sociedade é em Alfragide, na Avenida da Quinta Grande,
30, loja F, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora, podendo a
gerência deslocar a sede dentro daquele concelho ou para concelho
limítrofe.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14720752

PHC � SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 175; identificação de pessoa colectiva n.º 502199326; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 15/010111.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 1.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma PHC � Serviços de
Tecnologia Industrial, L.da, e passa a ter a sua sede em Alfragide, na
Avenida da Quinta Grande, 30, loja C, freguesia de Alfragide, conce-
lho de Amadora.

2 � Por simples deliberação a gerência pode deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar
ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14720779

TIMEPHONE � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
INFORMÁTICA E INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 293; identificação de pessoa colectiva n.º 505198410; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010213.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a firma Timephone � Serviços de Tele-
comunicações, Informática e Internet, S. A..

2 � A sede social é na Rua de Elias Garcia, 5, freguesia de Venda
Nova, concelho e cidade da Amadora.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, a so-
ciedade poderá transferir ou deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabelecer delega-
ções, filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação,
no País ou estrangeiro..

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas
das telecomunicações, informática, multimédia e Internet, comercia-
lização de bens, equipamentos e software para comunicações, infor-
mática, multimédia e Internet.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente
do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, no-
meadamente, formar novas sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, dividido em 100 000 acções com o valor no-
minal de 0,50 cêntimos do euro cada.

2 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
remíveis ou não, até metade do valor do seu capital social.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções ordinárias são nominativas, podendo qualquer uma
delas ser representada em títulos de 1, 50, 100, 1000, 10 000 e
100 000 acções, ou revestir a forma meramente escritural, sendo
permitida a sua concentração ou divisão.

2 � Os encargos com a concentração ou divisão de títulos serão
sempre suportados pelos accionistas que as solicitem.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos de ac-
ções, conterão a assinatura de dois administradores, podendo ambas
ser de chancela por eles autorizada, ou por igual número de mandatá-
rios da sociedade para o efeito designados.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções para não accionistas carece do con-
sentimento da sociedade e dos demais accionistas, nos termos defini-
dos nos números seguintes.

2 � O accionista que pretenda transmitir as suas acções para es-
tranhos à sociedade, terá de comunicá-lo aos demais accionistas e ao
conselho de administração, identificando o adquirente e as demais
condições do negócio projectado.

3 � Os demais accionistas e a sociedade por deliberação do conse-
lho de administração deverão pronunciar-se sobre este pedido de con-
sentimento nos 30 dias seguintes à data da recepção daquele pedido.

4 � A não deliberação pela sociedade bem como o não exercício
do direito de preferência dos demais accionistas nos prazos acima
indicados, torna livre a transmissão dessas acções.

5 � É nula a transmissão de acções feita sem observância do esta-
belecido neste artigo.

ARTIGO 6.º

Amortização

1 � A sociedade pode amortizar as acções pertencentes a qualquer
um dos accionistas sempre que este seja objecto de processo de falên-

cia ou insolvência, de processo especial de recuperação de empresas,
quando parte substancial do seu património for alvo de arresto ou
penhora, ou ainda quando se tornar manifesta a sua incapacidade para
solver as suas dívidas e haja fundados receios de que as acções da
sociedade que lhe pertencem possam vir a ser objecto de arresto ou
penhora por parte dos credores daquele accionista.

2 � A amortização de acções será feita pelo seu valor nominal,
devendo esta contrapartida ser paga no prazo de 180 dias a contar da
deliberação social da amortização.

3 � Caso a sociedade não reuna as condições legais para proceder
à amortização nos termos previstos nos números anteriores, poderá
oferecer aos demais accionistas as acções abrangidas pela deliberação
de amortização, que a elas concorrerão, em idênticas condições, na
proporção das que detiverem.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou
pelo conselho de administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Caso seja deliberado pelo conselho de administração a emis-
são de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número an-
terior, deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais e mandatos

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de
quatro anos e podem ser escolhidos de entre accionistas ou estranhos
à sociedade.

3 � A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada
pela assembleia geral, podendo assumir a retribuição fixa, percenta-
gem nos lucros e outros benefícios.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas
deliberações são obrigatórias para todos os accionistas.

2 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
pelos menos direito a um voto, possuidores de acções ordinárias que
até 10 dias antes da realização da assembleia geral estejam registadas
em seu nome.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral por outro accionista, ou por um mandatário ou re-
presentante por si designado, mediante simples carta dirigida ao pre-
sidente da mesa.

5 � Os instrumentos de representação previstos no número ante-
rior devem ser entregues na sede da sociedade, dirigidos ao presidente
da mesa da assembleia geral, até à véspera da data marcada para a
reunião.

ARTIGO 10.º

Mesa, convocação, quorum e maiorias

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário.

2 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerida por
accionistas que representem, pelo menos, 5% do capital social.

3 � A convocação de uma assembleia geral poderá ser feita por
anúncios ou por carta registada com aviso de recepção, enviada para
a morada do accionista constante dos registos da sociedade, com
antecedência de 21 dias da data da sua realização.

4 � Para deliberar em primeira convocação da assembleia geral,
deverão estar presentes ou representados dois terços dos votos repre-
sentativos das acções ordinárias.
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ARTIGO 11.º

Administração, competência, reuniões e remuneração

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de adminis-
tração, dispensado de caução, composto de três membros.

2 � Compete ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão e representação da sociedade e a realização de todas as
operações relativas à execução do objecto social.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar por outro
administrador nas reuniões do conselho por carta dirigida ao presi-
dente, não podendo cada instrumento de representação ser utilizado
mais de uma vez.

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos seus adminis-
tradores ou pela assinatura de um procurador, em quem tenham sido
conferidos poderes, nos limites da respectiva outorga.

5 � O conselho de administração poderá nomear mandatário ou
mandatários para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

ARTIGO 12.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente.

Tanto o fiscal único efectivo como o fiscal único suplente deve-
rão ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais
de contas.

CAPÍTULO IV

Dos exercícios sociais, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 13.º

Lucros

1 � O ano social coincide com o ano civil. No fim de cada exer-
cício proceder-se-á ao balanço geral e cumprir-se-á tudo o mais que
se encontre previsto na lei.

2 � O conselho de administração, autorizado pelo fiscal único,
poderá resolver fazer adiantamentos sobre os lucros no decurso de
um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 14.º

Novas acções

Em caso de emissão de acções em virtude de aumento de capital,
por novas entradas, aquelas quinhoarão nos lucros a distribuir, relati-
vos ao exercício social em curso, conforme for determinado pelo
órgão social que delibere a emissão.

Que procedem à nomeação, para o quadriénio de 2000-2003, dos
seguintes corpos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � o outorgante José Manuel de Almeida Archer.
Secretária � a outorgante Arminda Maria Narciso Pinto Pacheco

de Novaes de Mello.
Conselho de administração:
Presidente � o outorgante José Manuel Alves da Silva e Albuquer-

que.
Vogais: o outorgante Francisco d�Abreu Loureiro Albuquerque e Ana

Isabel Gonçalves d�Abreu Loureiro Albuquerque, casada, residente na
Avenida do Brasil, 20, cascais.

Fiscal único � Joaquim José Coias Rosa, ROC n.º 786, divorciado,
residente na Quinta da Boa Esperança, lote 12, Albarraque, concelho
de Sintra.

Suplente � Vítor Franco e Lisboa Nunes, SROC n.º 67, com sede
na Avenida de Gomes Pereira, 105, 6.º, Lisboa, representada por Carlos
António Lisboa Nunes, ROC, divorciado, com residência na Avenida
de Gomes Pereira, 105, 6.º, Lisboa.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 14466317

VÍTOR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5743;
identificação de pessoa colectiva n.º 501868658; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/010118.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O capital que era de 400 000$ foi reforçado com 19 600 000$ em

dinheiro, e o seu artigo 3.º foi modificado tendo sido aditado um novo
artigo que passa a ser o 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 000$, totalmente realizado e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma de 12 500 000$ pertencen-
te ao sócio Vítor Manuel da Silva Rodrigues e outras de 7 500 000$
pertencente à sócia Maria Clemência Coelho da Silva Rodrigues.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 000$.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309560

PCM � S.G.P.S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 104; identificação de pessoa colectiva n.º 505081709; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001016.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PCM � S.G.P.S., S. A., e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 362-D,
bloco B, 4.º A, sala 1.2, freguesia de Venteira, concelho de Amadora,
a qual pode ser deslocada, nos termos da lei, por simples deliberação
do administrador único, sem dependência do consentimento ou pare-
cer de outros órgãos sociais.

2 � A sociedade pode adquirir quaisquer participações em socieda-
des com objecto igual ou diferente do seu, bem como estabelecer
qualquer forma de associação ou cooperação com outras pessoas jurí-
dicas, designadamente sociedade reguladas por leis especais, consór-
cios e agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

A sociedade dedica-se à gestão de participações sociais noutras
sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

CAPÍTULO II
Capital social e outras fontes de financiamento

ARTIGO 4.º

O capital social é de 111 840 euros, representado por 11184 ac-
ções no valor nominal de 10 euros cada uma, integralmente realizado
em dinheiro.

ARTIGO 5.º

1 � Todas as acções serão ao portador, podendo ser convertíveis
em acções nominativas, a pedido de qualquer accionista ou quando a
lei o exija.

2 � A requerimento dos accionistas cada título poderá ter tantas
acções quantas os interessados forem titulares, podendo estes, a todo
o tempo, exigir a concentração ou divisão dos títulos.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções serão assinados pelo administrador único, podendo a assinatura
ser de chancela.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações e outros instrumentos de dí-
vida titulada, legalmente admissíveis, mediante deliberação do admi-
nistrador único, que fixará as condições de emissão.

CAPÍTULO III
Disposições comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 7.º

A sociedade terá como órgãos sociais a assembleia geral, o admi-
nistrador único e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais e, bem as-
sim, os esquemas de segurança social e de outras prestações suple-
mentares serão fixados por assembleia geral.

2 � O administrador pode ser dispensado de prestar caução, pela
deliberação dos accionistas que procede à sua eleição.

ARTIGO 9.º

A duração do mandato dos membros dos órgãos sociais é de três
anos, eleitos em assembleia geral, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a universa-
lidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para to-
dos eles quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatutos.

ARTIGO 11.º

1 � Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas
que forem titulares de um número de acções maior ou igual àquele a
que, nos termos do n.º 3, corresponde um voto, e que até oito dias
antes da data marcada para a sua realização procedam à entrega das
acções na sede da sociedade para o efeito de conferirem o respectivo
direito de voto ao seu detentor.

2 � Para efeitos do número anterior, as acções deverão manter-se
registadas, depositadas ou inscritas em nome do accionista, até en-
cerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
4 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titula-

res de menos de 100 acções deverão agrupar-se por forma a comple-
tar o mínimo exigido e deverão fazer-se representar por um só deles.

5 � Qualquer accionista se pode fazer representar em assembleia
geral por qualquer pessoa, conquanto que os instrumentos de repre-
sentação voluntária sejam entregues na sociedade e dirigidos ao pre-
sidente da mesa, dentro do prazo previsto no número anterior.

7 � O disposto no n.º 1 não prejudica o disposto na lei acerca da
presença nas reuniões da assembleia geral dos membros do adminis-
trador único e do fiscal único.

8 � O procedimento de convocação da assembleia geral seguirá os
termos previstos na lei podendo a convocatória, quando as acções
sejam nominativas, ser feita por carta registada para os respectivos
accionistas.

ARTIGO 12.º

Em primeira convocatória, a assembleia geral só se considera regu-
larmente constituída e só pode deliberar validamente, se estiverem pre-
sentes ou representados accionistas titulares de, pelo menos, 51% do
capital, com excepção, no entanto, das deliberações que por lei exijam
maioria qualificada.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 � Na falta do presidente, dirigirá a assembleia geral o fiscal único,
ou na falta deste, um accionista escolhido entre os presentes.

3 � Faltando o secretário, o presidente da mesa escolherá o subs-
tituto de entre os accionistas presentes.

ARTIGO 14.º

Para além do disposto na lei competirá em especial à assembleia
geral:

a) Eleger, de entre os accionistas ou não, a respectiva mesa;
b) Eleger o administrador único;

c) Eleger o fiscal único e o suplente;
d) Apreciar o relatório do administrador único, discutir e votar o

balanço, as contas e o parecer do órgão de fiscalização e decidir sobre
a aplicação dos resultados do exercício;

e) Deliberar sobre quaisquer alterações aos estatutos.

ARTIGO 15.º

Sem prejuízo das disposições legais e estatutárias que consagram a
exigência de maiorias qualificadas, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria dos votos emitidos.

CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade será confiada a um administrador
único.

ARTIGO 17.º

Ao administrador único compete-lhe gerir e representar a socie-
dade, cabendo-lhe nessa medida, e sem prejuízo das competências que
lhe são conferidas pela lei:

a) Definir as orientações, fixar os objectivos e formular as políti-
cas de gestão da sociedade;

b) Aprovar os planos de actividade e orçamentos anuais e
plurianuais, bem como as alterações ou ajustamentos que, no decor-
rer da sua execução, se revelem necessários;

c) Deliberar sobre a emissão de obrigações e outras modalidades de
dívida titulada, nos termos do artigo 6.º;

d) Estabelecer a organização administrativa da sociedade, as nor-
mas de funcionamento e os sistemas de informação para gestão e de
controlo interno;

e) Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral;

g) Aumentar o capital social da sociedade até ao montante máxi-
mo de 750 000 euros;

h) Comprar, permutar, dar de pagamento, vender, hipotecar, ar-
rendar, no todo ou em parte, toda a espécie de bens móveis, imóveis
ou móveis sujeitos a registo;

i) Assinar contratos promessa, outorgar escrituras ou quaisquer
contratos de leasing mobiliário ou imobiliário, requerer quaisquer actos
de registos provisórios ou definitivos, seus averbamentos e cancela-
mentos tendentes aos fins indicados na alínea anterior.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único.
2 � Serão nulos todos e quaisquer negócios celebrados entre o

administrador único e a sociedade, a não ser que os mesmos tenham
sido expressamente autorizados, por deliberação da assembleia geral
de accionistas.

3 � É expressamente proibido ao administrador único obrigar a so-
ciedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente em letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes.

ARTIGO 19.º

1 � O administrador único poderá ser destituído a todo o tempo,
considerando-se que existe justa causa nos seguintes casos:

a) Quando exerça, por conta própria ou alheia, actividade concor-
rente com a sociedade;

b) Voto de censura emitido pela assembleia geral de accionistas,
ordinária ou extraordinária, sobre a conduta de um ou dos vários ad-
ministradores em causa, sendo suficiente que esta deliberação tenha
os votos favoráveis de 51% do capital social.

2 � A indemnização pela destituição dos administradores sem jus-
ta causa nunca será superior a 1000 euros, nem por invocação de
qualquer prejuízo.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por fiscal
único efectivo e suplente.
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2 � O fiscal único efectivo e suplente serão revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VII

Amortização de acções

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções, sem consentimento dos
seus titulares, nos seguintes casos:

a) Quando as acções sejam arrestadas, penhoradas, arroladas ou
qualquer outra providência que possibilite a sua venda judicial ou fo-
rem dadas em caução de obrigações que os titulares assumam sem que
a prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

b) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a este;
c) Por interdição do respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será paga pelo valor do último

balanço em oito prestações trimestrais e iguais, devendo em qualquer
dos casos a primeira prestação vencer-se 90 dias após a deliberação.

3 � Para efeitos do disposto no n.º 1 a assembleia geral deverá
reunir-se, no prazo de um ano após o conhecimento dos factos, deli-
berando a amortização das acções, por maioria simples dos accionis-
tas presentes.

4 � A escritura de amortização será outorgada no prazo máximo
de três meses a contar da data da deliberação da assembleia geral
considerando esta realizada, quer pela outorga da escritura, quer pela
consignação do respectivo preço.

5 � Quando as acções forem amortizadas com o consentimento
dos accionistas deverá seguir-se o regime estabelecido no artigo 346.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

1 � Os resultados líquidos da sociedade anualmente apurados, terão
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
por lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de reservas.

2 � A distribuição de dividendos poderá ser inferior a metade do
lucro do exercício distribuível.

ARTIGO 23.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa
de 75% do capital.

ARTIGO 24.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação do
património, em consequência da dissolução da sociedade, será feita
extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária, constituída
pelo administrador único.

ARTIGO 25.º

Poderão no decurso de um exercício serem feitos adiantamentos
dos lucros aos accionistas, desde que respeitados os requisitos previs-
tos no n.º 1 do artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 26.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
emergentes ou não destes estatutos, fica estipulado o foro da comarca
da sede da sociedade, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 27.º

É desde já designado como administrador único da sociedade Paulo Fer-
nando da Costa Maurício, casado no regime de separação de bens, com
domicílio na Avenida de Afonso Henriques, 45, bloco 2, 2.º B, em Coimbra.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 08608393

TERRA DE JORGE, APOIO LOGÍSTICO
PARA ACTIVIDADES DE AR LIVRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 270; identificação de pessoa colectiva n.º 505300788; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Terra de Jorge, Apoio Logístico
para Actividades de Ar Livre, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na
Praceta de 5 de Outubro, 7, rés-do-chão, direito, na Buraca, freguesia
da Buraca, concelho da Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação no país.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, apoio
logístico e equipamentos para actividades de ar livre ou desportivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde a uma quota pertencente ao sócio Jorge
Manuel Dias Prates.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designado gerente o sócio Jorge Manuel Dias Prates.
2 � A sociedade vincula-se com intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado pelos sócios.
4 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de

garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se exis-
tir justificado interesse próprio da sociedade garante, ou se se tratar
de sociedade em relação de domínio ou de grupo.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios fica reconhecido o
direito de preferência aos sócios não cedentes, a exercer nos termos gerais.

ARTIGO 7.º

Sem prejuízo de disposição legal em contrário, a sociedade só pode
amortizar uma quota, sem consentimento do respectivo titular, se a
quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em massa falida
ou insolvente.

ARTIGO 8.º

Todos os sócios ficam obrigados gratuitamente a não exercer acti-
vidade concorrente com a sociedade, ficando a sociedade com a fa-
culdade de excluir o sócio que viole a obrigação de não concorrência.

ARTIGO 9.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que a
assembleia geral deliberar.

ARTIGO 10.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como em sociedades de responsabili-
dade limitada.

ARTIGO 11.º

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente,
e deve ser feita por meio de carta registada com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antecedência mínima
de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitem tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Conferida e conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309535

PANG & LAW, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5482;
identificação de pessoa colectiva n.º 501759816; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e data da apre-
sentação: 8, 9 e 10/010108.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções da gerência de Rosa Gomes Martins da
Costa, por ter renunciado em 23 de Agosto de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 552 410$ em dinheiro e o seu artigo 3.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma
de duas quotas, uma do valor de 4500 euros pertencente ao sócio
António Manuel Gouveia Mendes Marques e outra de 500 euros per-
tencente à sócia Maria Clara Robalo Costa Pinto Marques.

O sócio António Manuel Gouveia Mendes Marques foi nomeado
gerente.

O texto completo na redacção actualizada ficou depositada na pasta.

Conferida e conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09309306

UBATUBA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 441;
identificação de pessoa colectiva n.º 504516043; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001115.

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

Cessação de funções de gerência de Daniel da Costa Soares Mateus,
por ter renunciado, em 27 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 09297243

NEOCLASS � PRODUÇÃO E EDIÇÃO MUSICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 504673912; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/010108.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 09309268

ENTRE GELOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 504353187; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 6 e 7/010108.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Maria da Luz Heitor Galvão
Batista e Benedita de Andrade dos Santos Alves Nunes, por renúncia
de 1 de Outubro de 2000.

2.º Nomeação para gerentes de Amílcar Pereira e de Maria de Fá-
tima Abraços Pereira, por deliberação de 1 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 09309276

TÁXIS SERRA DA LUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 264; identificação de pessoa colectiva n.º 505203359; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Serra da Lua, L.da, tem a sua sede
na Estrada da Falagueira, 26, cave direita, freguesia da Falagueira,
concelho da Amadora.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra
forma local de representação, quer no território nacional quer no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transporte de passagei-
ros em automóveis ligeiros de passageiros (táxis)

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Eduardo Jorge Fernandes Pe-
drosa e José Pedrosa Vitorino Júnior.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Pedrosa
Vitorino Júnior, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua interven-
ção para a sociedade se considerar validamente obrigada, em todos os
actos e contratos.

5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Porém, a favor de estranhos, fica dependente do prévio con-

sentimento da sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas
por lei especial, bem como em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

7.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital à so-
ciedade até ao montante de 10 000 euros.

Conferida e conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 14029812

AUTO-TÁXIS ESTRELA DE VILARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 263; identificação de pessoa colectiva n.º 505219310; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto-Táxis Estrela de Vilarinho, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sebastião da Gama, 31,
subcave esquerda, freguesia de São Brás, concelho de Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas legais de representação, quer em Portugal quer no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no transporte de passageiros em auto li-
geiros � táxi

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, do valor nominal de 2500 euros, cada uma, pertencendo uma
a cada sócio António Rodrigues Moreira e Maria Carolina Araújo de
Faria Moreira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio António Rodrigues Moreira, que, desde já, fica designado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não prescre-
ver forma diferente, por cartas registadas com aviso de recepção,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar qual-
quer quota, nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;
d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre

disposição do seu titular.

9.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao
montante de 10 000 euros.

10.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas
por lei especial, bem como agrupamentos complementares de em-
presas ou em agrupamentos de interesse europeu.

Conferida e conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 14029928

ACORIL � EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1085;
identificação de pessoa colectiva n.º 500020094; data da apresen-
tação: 001108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas ao ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 09296697

MARQUES DA SILVA & PRIMOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 253; identificação de pessoa colectiva n.º 505246228; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Marques da Silva & Pri-
mos � Sociedade de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede social
na Rua de Herculano de Carvalho, 6, freguesia da Reboleira, concelho
da Amadora.

2 � A gerência, sem dependência de autorização da assembleia
geral, poderá transferir a sede da sociedade para qualquer outro con-
celho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, de-
legações ou qualquer outra forma de representação social, em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social: construção civil de obras
públicas e particulares; compra e venda de propriedades e materiais
de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros divididos em quatro quotas de 1250 cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel Marques da Silva, Nél-
son Marques da Silva, Luís Alberto Saraiva Xavier e João Raul
Saraiva Xavier.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, será
exercida por dois gerentes, sendo desde já, nomeados Nélson Mar-
ques da Silva e Luís Alberto Saraiva Xavier, com dispensa de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado pela
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em quaisquer actos

e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fian-
ças, abonações, avales. Letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

1 � Por morte, interdição ou inabilitação de um dos sócios, a
sociedade continuará com o sócio sobrevivo, não interdito ou capaz.

2 � Em caso de morte de um dos sócios a quota transmite-se aos
herdeiros do falecido os quais poderão, se assim o entenderem, optar
pela amortização da quota, devendo para o efeito comunicar a sua
intenção por escrito, no prazo de 90 dias a contar do conhecimento
do falecimento.

3 � Para determinação do valor da quota, em qualquer caso de
amortização da mesma, será feito um balanço especial, sendo o res-
pectivo valor pago aos herdeiros no prazo e condições estabelecidas
pela assembleia geral de sócios.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios; mas, quando feita a
terceiros, depende do consentimento expresso da sociedade a quem é
reservado o direito de preferência que deverá ser exercido no prazo
de 10 dias a contar da notificação que, para o efeito, lhe tiver sido
feita.

2 � Se a sociedade não exercer o direito de preferência tal direito
é conferido aos restantes sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição ou inabilitação de um dos sócios;
b) Insolvência ou falência de qualquer sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Cessão da quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade, mediante simples deliberação da gerência, poderá par-
ticipar no capital social de outras sociedades, mesmo com o objecto
social diferente do seu, em agrupamentos complementares de empre-
sas ou sociedades reguladas por leis especiais.

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09309004
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BENTOS & AGUIAR � SOCIEDADE GESTORA
DE PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 254; identificação de pessoa colectiva n.º 505276097; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bentos & Aguiar � Sociedade
Gestora de Pastelarias, L.da, tem a sua sede na Rua do Tenente Gou-
veia, 5-A, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade deslo-
car livremente a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pastelaria, confeita-
ria, padaria, cafetaria, restaurante, snack-bar e gestão de pastelarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: uma, de 1500 euros, pertencente ao só-
cio Luís Manuel Albuquerque Almeida Bento; duas quotas, de 1750 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José de Almeida
Nunes Bento e José António Aguiar.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas conjuntas de três
gerentes, em todos os seus actos e contratos, incluindo os de aquisi-
ção, alienação e oneração de bens móveis e imóveis; porém e para
actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de um só gerente.

3 � É vedado aos gerentes assinar actos e contratos estranhos aos
negócios sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações, ava-
les e actos similares ou assumir obrigações ou responsabilidades estra-
nhas aos interesses e objecto da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, gozando a sociedade
em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar, do
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os seus herdeiros ou representantes,
devendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode sempre amortizar quotas nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada ou penhorada, arrolada ou dada de

penhor, ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda
judicial;

c) Se o sócio deixar de cumprir as suas obrigações sociais, prejudi-
cando a sociedade nos seus interesses;

d) Por dissolução de sociedade que seja sua sócia;
e) Por morte de um dos sócios.
2 � O preço da amortização será o valor que em balanço especial-

mente dado para o efeito, for atribuído à quota a amortizar, acresci-
do da quota-parte nos fundos de reserva legal e especial.

3 � A sociedade poderá efectuar o pagamento da respectiva amor-
tização em quatro prestações anuais.

ARTIGO 8.º

Anualmente será dado balanço, com relação a 31 de Dezembro,
devendo os lucros líquidos apurados, depois de deduzidos 5% para o
fundo de reserva especial, serem distribuídos pelos sócios, conforme
decisão da assembleia geral, tomada por maioria.

ARTIGO 9.º

Para todas as questões entre os sócios ou herdeiros de sócios e a
sociedade, por virtude da existência desta, será competente o foro da
comarca de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308911

JOSÉ CARLOS SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 500155399; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/001229.

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

Alteração parcial do contrato. Os artigos 3.º e 5.º foram modifica-
dos e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal e 1 300 000$, pertencente à sócia Helena Maria Saint-Aubyn
Serrano, e outra, no valor nominal de 700 000$, pertencente ao sócio
José Carlos Serrano.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensada de cau-
ção, pertence aos gerentes nomeados em assembleia geral, que pode-
rão ser sócios ou terceiros estranhos à sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado pela sociedade.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os actos e contratos, é
bastante a assinatura de um gerente.

3 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, no todo ou em parte,
os seus poderes de gerência, e a sociedade poderá constituir mandatá-
rio nos termos legais.

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

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09305980

RODRIGUES ALMEIDA & ISIDORO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1058;
identificação de pessoa colectiva n.º 500950679; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001228.

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

Deslocação da sede para a Rua de Pedro Del Negro, 2, loja A, fre-
guesia da Reboleira.

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308695

AUTO TÁXIS IDEAL CABEÇUDENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2716;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/001228.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço do capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro e o artigo 3.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), acha-se integral-
mente realizado em dinheiro e nos demais valores do activo constan-
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tes da escrita, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros
(501 205$), cada uma, pertencendo uma a cada sócio, Francisco
D�Almeida Vila e Ilda da Conceição da Silva.

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

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308750

SC & S � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7138;
identificação de pessoa colectiva n.º 502512156; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/001228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 8 024 100$ em dinheiro, e os arti-
gos 1.º e 3.º foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SC & S � Publicidade e
Marketing, L.da, e tem a sua sede na Rua de Milflores, 19, Quinta
Grande, Alfragide, Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, sendo uma, de 26 000 euros, do só-
cio Fernando Manuel Mendes Simões Alberto; uma, de 14 000 euros,
da sócia Cidália Maria Rosa Luís, e uma, de 10 000 euros, do sócio
Sérgio Manuel Bastos de Sousa Gomes.

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

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 11297336

HEMER � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 526;
identificação de pessoa colectiva n.º 502318929; inscrição n.º 9;
data da apresentação: 010119.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redenomi-
nação em euros: o capital foi reforçado com 14 048 200$, por in-
corporação de reservas livres, e o seu artigo 3.º foi modificado e fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 100 000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas, iguais, de 50 000 euros, uma de cada sócio, Eduardo Jaime Ri-
beiro Lopes e Alberto Fernandes dos Santos.

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

Conferida e conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 14466198

CENTRO DE OUVIDOS E SOM (PRÓTESES AUDITIVAS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 504582690; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 14 e 15/001227.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Florinda Maria Correia
Candeias, por ter renunciado, em 18 de Janeiro de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato: os artigos 3.º e 6.º foram modi-
ficados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, iguais, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Ana Paula Franco Henriques Alves Barreiros e Sérgio Manuel Alves
Barreiros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Ana Paula Franco
Henriques Alves Barreiros.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
4 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal for deliberado

em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

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

Conferida e conforme.

25 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308679

ESTRELA DA REBOLEIRA � CHURRASQUEIRA
E CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5732;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866280; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 11 e 12/001227.

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

1.º Cessação de funções de gerência de António Lopes Clemente e
Maria José Ramos, por terem renunciado, em 14 de Novembro de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato com reforço. O capital, que era
de 400 000$, foi reforçado com 602 410$ e os seus artigos 3.º e 5.º
foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se representado por duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Antero Augusto
Fernandes Ferrador e Armando Augusto Duarte Fernandes.

5.º

A gerência e administração da sociedade, em juízo e fora dele, ac-
tiva e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes, dispensados de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, obrigando-se
a sociedade com a assinatura dos dois gerentes nos seus actos e con-
tratos, excepto em assuntos de mero expediente em que é suficiente
a assinatura de um gerente.

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

Conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308660

ANTÓNIO CARVALHO & PEDRO CARVALHO,
EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 249; identificação de pessoa colectiva n.º 505112663; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/001227.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma António Carvalho & Pedro Carvalho,
Empreiteiros, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga dos Besouros, 19-D,
Pontinha, freguesia da Brandoa, concelho de Amadora.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a actividade de construção civil.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 4489,18 euros,
pertencente ao sócio António Carlos Correia Carvalho, e outra, de
510,82 euros, pertencente ao sócio Pedro Carvalho.

5.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio António Carlos Correia Car-
valho, desde já designado como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade, ficando a gerência desde já autorizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital social para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisição

de veículos automóveis ou de equipamento.

Conferida e conforme.

25 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308563

HOMEZONE � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 505094070; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/001227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

1.ª

A sociedade adopta a firma HOMEZONE � Compra e Venda de
Propriedades, L.da, e tem a sua sede na Rua de Maria Lamas, 15, loja
A, freguesia da Damaia, concelho de Amadora.

2.ª

O objecto social é a compra e venda de propriedades.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 3000 euros, per-

tencendo ao sócio José Carlos Saraiva Arelo, e outra, de 2000 euros,
pertencendo à sócia Yolanda Marina dos Santos Picolo Arelo.

4.ª

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio José Carlos Saraiva Arelo,
que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

Conferida e conforme.

25 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308555

SARAIVA & VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 247; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saraiva & Valentim, L.da, tem a
sua sede na Avenida do General Humberto Delgado, 32-B, freguesia
da Mina, concelho da Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de papelaria, livraria,
publicações, lotaria, totoloto, artigos de decoração, totobola e por-
celanas.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des, ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma
associar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social é de 6000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José Ernesto Saraiva Almeida e Ana Paula Valentim Augusto Saraiva
Almeida.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por maioria dos
votos representativos de todo o capital social, até ao quíntuplo do
capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia Ana Paula Valentim
Augusto Saraiva Almeida.

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

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Conferida e conforme.

25 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 09308512
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AZAMBUJA

DEPREZ & CARVALHINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 527/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504167430; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/010302.

Certifico que pela inscrição n.º 2:
a) Foi efectuado o aumento de capital na quantia de 7 584 244$,

subscrito em dinheiro;
b) A transformação em sociedade anónima, ficando a sociedade

com o seguinte estatuto:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Deprez & Carva-
lhinha, S. A., tem sede no Parque Industrial de Aveiras de Cima,
Aveiras de Cima, Azambuja, e continua a sua duração por tempo
indeterminado.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante
simples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, onde entender, no
território nacional ou no estrangeiro, quaisquer formas de represen-
tação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transformação e condi-
cionamento de frutas e legumes, quarta gama e conexos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 300 euros, integralmente subscrito e
realizado, dividido em 50 300 acções do valor nominal de um euro
cada.

2 � O capital social é representado por apenas uma categoria de
acções, todas ao portador, podendo ser representadas por títulos de
uma, 10, 50, 100 e múltiplos de 100 acções ou revestir forma escri-
tural.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações, mediante deliberação da
assembleia geral.

2 � A deliberação de emissão de obrigações convertíveis em ac-
ções ou de obrigações que confiram direito a subscrever uma ou mais
acções deve ser tomada pela assembleia geral, por dois terços dos votos
emitidos, quer a assembleia reúna em primeira, quer em segunda con-
vocação.

3 � Sob proposta do conselho de administração a assembleia geral
poderá autorizar a emissão de acções preferenciais sem voto, até ao
montante representativo de metade do capital social, definindo a
forma de determinação do respectivo dividendo prioritário.

4 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenciais
sem voto para atribuição aos titulares das acções já existentes, de
modo a que o capital social continue representado na mesma propor-
ção por acções desta categoria e acções ordinárias.

5 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remissão na data que for deliberada pela assembleia geral.

6 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações pró-
prias e realizar quaisquer operações sobre as mesmas, respeitados que
sejam os respectivos condicionalismos legais.

2 � A sociedade tem a faculdade de amortizar as acções que forem
apreendidas em processo de falência ou insolvência, ou objecto de
penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra
providência judicial.

3 � A amortização de acções prevista no n.º 2 antecedente será
deliberada pela assembleia geral e far-se-á pelo valor das acções cal-
culado pelo fiscal da sociedade, com referência ao estado da socie-
dade face ao último balanço aprovado à data da deliberação de amor-
tização.

4 � Mediante deliberação do conselho de administração, pode a
sociedade adquirir participações em sociedades com objecto diferente
do que esteja exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
por um secretário, eleitos por um período de quatro anos, de entre
accionistas ou não accionistas, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes.

ARTIGO 8.º

1 � A cada uma das acções corresponde um voto.
2 � O exercício do direito de voto depende do averbamento das

acções em nome do respectivo titular ou do seu depósito na socie-
dade, ou do seu depósito numa instituição de crédito e da sua comu-
nicação à sociedade, com a antecedência mínima de cinco dias sobre
o dia designado para a reunião da assembleia geral.

3 � As acções deverão manter-se registadas ou depositadas nos
termos do n.º 2 antecedente até terminar a assembleia, sem o que o
accionista não poderá participar na mesma.

ARTIGO 9.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar por estranhos nas
assembleias gerais, conferindo poderes ao seu representante em sim-
ples carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa respectiva, de-
vendo nessa carta identificar a assembleia geral em causa.

2 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados por
membro da sua administração ou por pessoa singular indicada nos
termos do número anterior.

3 � Não poderão participar nas assembleias gerais, nem os accio-
nistas sem direito a voto, nem os simples obrigacionistas.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade compete ao conselho de admi-
nistração, composto por três ou cinco membros.

2 � Os administradores são eleitos pela assembleia geral por perío-
dos de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes, e exer-
cerão os cargos, com ou sem caução, conforme for deliberado pela
assembleia geral.

3 � Compete à assembleia geral a designação dos administradores
que exercerão as funções de presidente e de vice-presidente do con-
selho de administração.

4 � As remunerações dos administradores, que poderão consistir,
total ou parcialmente, numa percentagem dos lucros do exercício,
são fixadas por uma comissão de accionistas eleita conjuntamente
com os órgãos sociais ou, na falta desta, pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração goza de todos os poderes
de gestão das actividades da sociedade, devendo subordinar-se
às deliberações dos accionistas ou às intervenções do orgão de
fiscalização apenas nos casos em que a lei ou estes estatutos o
determinarem.
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2 � Compete ao conselho de administração deliberar so-
bre qualquer assunto de administração da sociedade, nomeada-
mente sobre:

a) Escolha do seu presidente e vice-presidente, quando a assem-
bleia geral não tenha exercido a respectiva competência;

b) Cooptação de administradores;
c) Pedido de convocação de assembleias gerais;
d) Orçamentos e planos de investimentos e de financiamento;
e) Relatórios e contas anuais;
f) Abertura ou encerramento de sucursais e de estabelecimentos ou

de partes importantes destes;
g) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e impor-

tante com outras empresas;
j) Mudança de sede;
l) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
m) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em arbitragens;
n) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
o) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requei-

ra deliberação do conselho.
3 � O conselho de administração pode encarregar especialmente

algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração e pode delegar numa comissão executiva, formada
por um número ímpar de administradores, ou num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade, bem como pode nomear
mandatários para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

4 � A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção de
um administrador, ou de um administrador-delegado dentro dos limi-
tes da delegação do conselho, ou de um procurador com poderes es-
peciais da sociedade, devendo os procuradores actuar em conformida-
de com os respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, podendo a
convocação pelo presidente ser feita por qualquer forma.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.
4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-

nistradores presentes ou representados e dos que votem por corres-
pondência.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 13.º

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

2 � O fiscal único é eleito pela assembleia geral anual, que elegerá
também um suplente, que será igualmente revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas, por um período de quatro
anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidos 5%,
pelo menos, para a reserva legal, sempre que este fundo não se
ache suficientemente integrado, nos termos da lei, terão o destino
que for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos vo-
tos emitidos.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação
pela forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Direito supletivo

ARTIGO 16.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser derrogados os precei-
tos legais dispositivos aplicáveis à sociedade.

CAPÍTULO VII

Disposição transitória

ARTIGO 17.º

Ficam, desde já, designados os membros dos corpos sociais para o
primeiro quadriénio, de 2000 a 2003:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Henrique Gomes Ferreira Abecassis, natural de São Se-

bastião da Pedreira, Lisboa, casado, com escritório em Lisboa, na
Avenida de Miguel Bombarda, 36, 6.º; secretário: Joana Neves Vinhas
Frade, solteira, maior, natural de Alvalade, Lisboa, com escritório em
Lisboa, na Avenida de Miguel Bombarda, 36, 6.º

Conselho de administração:
Presidente: Hein Valére Maria Deprez, natural de Wilrijk, Bélgica,

casado, residente na Rua de Oliveira Monteiro, 687, rés-do-chão,
direito, Cedofeita, Porto; vogais: Manuel Carlos Seara Carvalhinha
Alves Costa, natural da Sé, Porto, casado, residente na Rua Nova,
lote 18, Matos, Cheirinhos, Parede; Frédérik Daniel Van der Monde,
natural de Utrech, (NL) Holanda, casado, residente em Avenue
Bourgmestre Jean Herinckx, 20, 18, Bélgica.

Fiscal único: Isabel Paiva, Galvão, Mata & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas n.º 64, sita na Rua do Bocage, 136,
em Faro, pessoa colectiva n.º 502215399, representada pelo sócio
João Miguel Pinto Galvão, casado, natural de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, residente na Rua do Bocage, 132, em Faro,
revisor oficial de contas n.º 587; suplente: Anabela Marques Rodri-
gues Peres, casada, natural de São Paulo, concelho de Lisboa, resi-
dente na Avenida de 25 de Abril, 53, 6.º, direito, em Almada, revisor
oficial de contas n.º 911.

c) Tendo ainda sido efectuada a nomeação dos órgãos sociais com
o seguinte teor:

Orgãos sociais nomeados: Conselho de administração: presi-
dente: Hein Valére Maria Deprez; vogais: Manuel Carlos Seara
Carvalhinhas Alves Costa e Fréderick Daniel Van Der Monde, ca-
sado, Avenue Bourgmestre Jean Herinckx, 20,18, Bélgica.

Fiscal único: Isabel Paiva, Galvão, Mata & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Bocage, 132, Faro, represen-
tada por João Miguel Pinto Galvão; suplente: Anabela Marques Rodri-
gues Peres, casada, Avenida de 25 de Abril, 53, 6.º, direito, Almada.

Período: quadriénio 2000/2003.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07483015

CISTERGAL � TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 3/
010302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010302.

Certifico que TRANSFOZTEJO � Sociedade de Prestação de Ser-
viços para Transportes, L.da, Estrada Nacional n.º 366, km 19,
Vale Bragado, Aveiras de Cima; Transportadora Central da
Sertã, L.da, Rua de Santo Amaro, Sertã; T. E. Transportes, L.da,
Rua de António Henriques Cabrita, 2, loja 3, rés-do-chão,
Quelfes, Olhão; TRANSCISTER � Sociedade de Trans-
portes, S. A., Estrada dos Quatro Castelos, lote 127, Vila Amé-
lia, Quinta do Anjo, Palmela; GASOGAS � Distribuidora de
Óleos e Combustíveis, L.da, Marinha Grande; Transportes Os
Três Mosqueteiros, L.da, Zona Industrial Ligueira, 2, lote 12, La-
meiras, Sines; E. T. A., � Empresa Transportadora do
Alentejo, L.da, Quinta de São Pedro, Rosenta, Nossa Senhora do
Bispo, Montemor-o-Novo; Transportes Rodoviários J.
Barroso, L.da, Estrada Nacional n.º 3, km 8,7, Azambuja; Trans-
portes Amaral & Frias, L.da, Rua de Casal Machado, 41, Casais
Novos, Alenquer, e Transportes Manuel Maria Abrantes e Filhos, L.da,
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Vala Carregado, Castanheira do Ribatejo, constituíram o agrupamen-
to com a denominação em epígrafe, o qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.ª

Denominação

O agrupamento complementar de empresas adopta a denominação
social de CISTERGAL � Transporte de Combustíveis, A. C. E.

2.ª

Sede

O agrupamento tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 366, km
19, Zona Industrial, 2050 Aveiras de Cima, podendo ser transferida
para outro local, mediante deliberação da assembleia geral.

3.ª

Objecto

O objecto do presente agrupamento consiste na melhoria das con-
dições de exercício das actividades das agrupadas através da prestação
de serviços de transporte de mercadorias perigosas que lhe venham a
ser contratadas, incluindo a participação em concursos globais lança-
dos com esse fim.

4.ª

Capital

O agrupamento não tem capital próprio.

5.ª

Duração

1 � O presente agrupamento tem duração limitada.
2 � A existência do agrupamento terminará:
a) Se 12 meses após a constituição do agrupamento nenhum con-

trato lhe tiver sido adjudicado;
b) Se a assembleia geral, por maioria de dois terços, assim o deli-

berar;
c) No caso de celebração de um ou mais contratos, quando tiver

cessado toda a responsabilidade resultante da contratação dos serviços.

6.ª

Participação

1 � As participações das agrupadas no Agrupamento são as se-
guintes:

a) ETA � 12% (doze por cento);
b) GASOGAS � 7,3% (sete vírgula três por cento);
c) Transportes Rodoviários J. Barroso � 13,7% (treze, vírgula sete

por cento);
d) Transportes Manuel Maria Abrantes � 10,3% (dez vírgula três

por cento);
e) T. E. Transportes � 8,7% (oito vírgula sete por cento);
f) TRANCISTER � 11% (onze por cento);
g) TRANSFOZTEJO � 4,6% (quatro vírgula seis por cento);
h) Transportadora Central da Sertã � 14,9% (catorze vírgula nove

por cento);
i) Transportes Amaral & Frias � 5,4% (cinco vírgula quatro por

cento);
j) Transportes Os Três Mosqueteiros � 11,9% (onze vírgula nove

por cento).
2 � Nenhuma agrupada pode vir a deter, por si ou por interposta

pessoa, uma participação superior a 49% no ACE.

7.ª

Cessação de participação

1 � Nenhuma das agrupadas pode transferir ou ceder, no todo ou
em parte, a sua participação no agrupamento, a empresas não agru-
padas, sem que haja sido prévia e expressamente autorizada, para tanto,
pelas demais agrupadas.

2 � As agrupadas terão direito de preferência na eventual transfe-
rência ou cessão das participações de qualquer delas, a empresas não
agrupadas.

8.ª

Responsabilidade

1 � A responsabilidade jurídica do agrupamento, relativa à presta-
ção dos serviços que constituem o seu objecto, é solidariamente asse-

gurada pelas agrupadas, salvo se outro regime vier a ser convencio-
nado com pessoa determinada.

2 � Em caso de responsabilização de qualquer das agrupadas por
actos praticados por outra ou outras agrupadas, terá a agrupada assim
responsabilizada, direito de regresso contra cada uma das demais agru-
padas em causa, até ao limite da sua participação no agrupamento,
fixado na cláusula 6.ª supra.

3 � Não obstante, entre as agrupadas, tal responsabilidade será
repartida na proporção das respectivas participações, conforme defi-
nida na cláusula 6.ª, excepto no caso de tal responsabilidade resultar
do não cumprimento por parte de uma ou mais agrupadas das suas
obrigações, caso em que será apenas suportada pela agrupada faltosa.

9.ª

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelas agrupadas, devendo cada
uma delas nomear um representante.

2 � Na assembleia geral, as agrupadas terão por cada 1% de par-
ticipação no ACE, direito a um voto.

3 � Salvo disposição contratual em contrário, as deliberações da
assembleia geral serão tomadas por maioria simples.

4 � À assembleia caberá a aprovação de contas e terá a compe-
tência definida legalmente, podendo ser chamada a deliberar sobre os
assuntos que lhe sejam cometidos pelo conselho de administração.

5 � As reuniões serão convocadas pelo presidente do conselho de
administração, por sua iniciativa ou a requerimento de, pelo menos,
três agrupadas, através de carta registada com aviso de recepção a
convocar com a antecedência mínima de cinco dias.

6 � À assembleia geral cabe, designadamente, definir as linhas gerais
a que deve obedecer a gestão do agupamento, as contribuições das
agrupadas e a sua estratégia e linhas gerais de actuação, com vista à
optimização de resultados na condução dos negócios.

10.ª

Conselho de administração

1 � A administração do agupamento será exercida por um conse-
lho de administração composto por três elementos, pelo período de
um ano.

2 � Os membros do conselho de administração serão ou
não remunerados, consoante o que for deliberado em assembleia
geral.

3 � O conselho de administração reunirá quando convocado por
qualquer dos seus membros e, pelo menos, uma vez por mês.

4 � O conselho de administração deliberará por unanimidade.
5 � O conselho de administração poderá constituir mandatários

qualquer dos representantes das agrupadas no ACE, ou mediante pré-
via aprovação da assembleia geral, qualquer pessoa ou entidade estra-
nha às agrupadas.

11.ª

Vinculação do agrupamento

O agrupamento obrigar-se-á por qualquer uma das seguintes formas:
a) Assinatura de dois administradores;
b) Assinatura de um dos administradores e um procurador constituído

para fins determinados.

12.ª

Fiscalização

A assembleia geral poderá proceder à designação de um revi-
sor oficial de contas ou de uma sociedade de auditoria para fis-
calizar e/ou certificar as contas do agrupamento, sem prejuízo
das auditorias que qualquer das agrupadas, a suas expensas, entenda
promover.

13.ª

Novos membros

1 � Ao ACE não poderão aderir novos membros, a menos que
por deliberação de dois terços, tomada pela assembleia geral, seja
reconhecida a necessidade dessa adesão.

2 � Salvo estipulação em contrário, a participação dos novos
membros far-se-á através da redução proporcional das participações
das agrupadas que já integram o ACE.

3 � No momento da admissão, a assembleia geral deliberará sobre
a necessidade de eventuais modificações a introduzir nos estatutos,
tendo em consideração a fase desenvolvimento do objecto do ACE e
as vantagens que as novas agrupadas trarão.
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14.ª

Dissolução

O agrupamento dissolve-se nos termos da lei.

15.ª

Liquidação e partilha

A liquidação e partilha dos bens do agrupamento dissolvido, serão
feitas extrajudicialmente, pelos membros do conselho de administra-
ção, aos quais caberá proceder à realização de todos os actos e dili-
gências necessárias ao efeito, devendo apurar o saldo de liquidação e
realizar a partilha entre as agrupadas, após o adequado cumprimento
das obrigações legais e fiscais respectivas.

16.ª

Litígios

As questões emergentes da interpretação e execução deste contrato
serão previamente objecto de uma tentativa de conciliação dos re-
presentantes das agrupadas, após o que, não sendo obtido o consenso,
serão decididas por arbitragem, de acordo com o direito constituído,
nos termos da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

17.ª

Legislação aplicável e adendas

1 � O presente contrato é elaborado e interpretado de acordo com
a legislação aplicável.

2 � Ao presente contrato serão consideradas adendas, nomeada-
mente acordo para-sociais regulamentadores das boas relações entre
as agrupadas.

18.ª

Disposições transitórias

1 � Ficam, desde já, nomeados os seguintes membros do conselho
de administração que exercerão o cargo no primeiro mandato:

Presidente do conselho de administração � José Carlos Pereira
Antunes Barroso, casado, residente na Rua do Conde de Ficalho, 44,
Lisboa; vogais do conselho de administração: representante da Trans-
portadora Central da Sertã � Nuno Miguel Bettencourt Simões Go-
mes, casado, residente em Santo Amaro, 6100 Sertã; representante
da TRANSFOZTEJO � António José Guedes Rodrigues, casado, resi-
dente na Rua de António França Borges, lote 57, 6.º, frente, 2.ª fase,
Quinta da Piedade, 2625 Póvoa de Santa Iria.

2 � O conselho de administração, designado no n.º 1 supra, fica,
desde já, autorizado a negociar com a Petrogal, a prestação de servi-
ços relacionados com o objecto do ACE.

Mais certifico que foi registada a nomeação do conselho de admi-
nistração, composto por: presidente: José Carlos Pereira Antunes
Barroso; vogais: Transportadora Central da Sertã, L.da, representada
por Nuno Miguel Bettencourt Simões Gomes e TRANSFOZTEJO �
Sociedade de Prestação de Serviços para Transportes, L.da, represen-
tada por António José Guedes Rodrigues.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07482965

AITENA DE PORTUGAL � ARMAZENAGEM,
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 532/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502542829; inscrição
n.º 22; números e datas das apresentações: 1, 2/010223 e 010305.

Certifico que:
a) Foi registada a cessação das funções do administrador Pastor

Sampedro Lago, por renúncia, em 23 de Novembro de 1997, e a
nomeação do administrador Francisco José Vila Meizoso, em 23 de
Novembro de 1997, por cooptação.

b) Foi feita a prestação de contas da sociedade em epígrafe, com
referência aos exercícios de 1997, 1998 e 1999, tendo ficado depo-
sitados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07481942

VEIPEÇAS II � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 70;
identificação de pessoa colectiva n.º 500413320; data da apresen-
tação: 010301.

Foi feita a prestação de contas da sociedade em epígrafe, com re-
ferência ao exercício de 1999, tendo ficado depositados em pasta os
respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07483031

TRANSPORTES PEDRO FUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 486/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503852104; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010301.

Certifico que pela inscrição n.º 4 foi efectuado o aumento de capi-
tal na quantia de 8 024 100$, subscrito em dinheiro, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, repre-
sentado por duas quotas de 25 000 euros, uma de cada um dos sócios
Pedro António de Oliveira Fuzeiro e Maria da Luz dos Santos Gaspar
Fuzeiro.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07483040

QUINTA DO SERRADO � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 1;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010902.

Certifico que foi registada a nomeação do gerente Jorge Moniz da
Maia Ortigão Costa e Luís Moniz da Maia Ortigão Costa, em 2 de
Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07483007

FINUPE � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 654/
010309; identificação de pessoa colectiva n.º 502521732; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/010309.

Certifico que pela inscrição n.º 7 foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 2.º e
4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a girar sob a firma FINUPE � Consultores de
Gestão, S. A.

ARTIGO 2.º
(corpo)

A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 3, km 9, na
freguesia e concelho da Azambuja.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulta-
doria de gestão de empresas.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07482949

FIDALGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 653;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010308.

Certifico que João Firmino Tavares Fidalgo, casado com Maria
Adelaide Torres Patrício Cadete Fidalgo, na comunhão geral; Marco
André Cadete Fidalgo, casado com Patrícia Alexandra Viana Colaço
Pinto Luís Fidalgo, na comunhão de adquiridos, e Luís Filipe Cadete
Fidalgo, solteiro, maior, constituíram a sociedade com a denomina-
ção em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fidalgo & Filhos, L.da, e tem a sua sede
na Rua da Ameixoeira, 98, no lugar e freguesia de Aveiras de Cima,
concelho de Azambuja.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e poderá criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas legais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: serralharia civil, transformação de
alumínio e ferro, estruturas metálicas, comércio a retalho de alumí-
nio e ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, estando integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma, de 1000 eu-
ros, pertencente ao sócio João Firmino Tavares Fidalgo; uma, de
2000 euros, pertencente ao sócio Marco André Cadete Fidalgo, e uma,
de 2000 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Cadete Fidalgo.

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes e nos actos de mero
expediente e gestão, basta a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas a descendentes dos sócios e a estranhos,
depende do consentimento da sociedade ou dos sócios não cedentes. O
sócio que pretenda ceder a quota notificará os restantes sócios por meio
de carta registada com aviso de recepção, da intenção de cedência,
indicando o nome do cessionário e condições da mesma.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta ca-
recer, nos termos acordados em assembleia geral e constantes da acta.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por falecimento, interdição ou inabili-
tação de qualquer dos sócios e continua com os sobrevivos ou capa-
zes e com os herdeiros do falecido ou representante do interdito ou
inabilitado, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos repre-
sente enquanto durar a indivisão das quotas.

ARTIGO 8.º

Será expressamente vedado aos sócios assinar em nome da socie-
dade quaisquer documentos, actos ou contratos que não respeitem,
por forma clara e expressa, à sociedade e aos seus negócios.

Mais certifico que foi registada a nomeação dos gerentes João Firmino
Tavares, Marco André Cadete Fidalgo e Luís Filipe Cadete Fidalgo.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07482930

CADAVAL

FRANCISCO NÉLSON FERREIRA PRAZERES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 481/
001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505082730; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/010302.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que por escritura de 20 de Fevereiro de 2001,
lavrada de fls. 140 a 141, do livro n.º 106-E, do Cartório Notarial do
Bombarral, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
7500 euros para 50 000 euros, após o reforço de 42 500 euros, em
dinheiro subscrito pelo único sócio, e, em consequência, foram alte-
rados os artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de carne e pro-
dutos à base de carne.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondente a uma única quota, do mesmo valor,
pertencente ao único sócio.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

9 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Reguei-
ra Leitão. 08445079

RUAGROPEC � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 275/
931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503093688; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/010216.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por escritura pública de aumento de
capital e alteração parcial de contrato da sociedade RUAGROPEC �
Sociedade Comercial de Produtos para a Agricultura e Pecuária, L.da,
outorgada em 22 de Fevereiro de 2000, de fls. 39 v.º a 40 v.º, do li-
vro 18-D, do Cartório Notarial do Cadaval, foi aumento o capital de
20 000 000$ para 50 000 000$, sendo a importância do aumento de
30 000 000$, sendo:

a) Por incorporação de reservas � 16 853 115$ e 11 235 410$,
no total de 28 088 525$;

b) Em dinheiro � 1 146 885$ e 764 590$, no total de 1 911 475$,
subscritos pelos sócios Rui Jorge Santos Casimiro e Maria Manuela
Ferreira Martins Fernandes Casimiro, respectivamente, e em, con-
sequência, foi alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 000$, cor-
responde à soma de duas quotas: uma, no valor de 30 000 000$, per-
tencente ao sócio Rui Jorge Santos Casimiro, e outra, de 20 000 000$,
pertencente à sócia Maria Manuela Ferreira Martins Fernandes Casi-
miro.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua re-
dacção actualizada, respeitante à alteração do contrato.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Reguei-
ra Leitão. 08444811

AFALMIFI CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 384/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504087630; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/010220.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que pelo averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1, foi inscrita a cessação de funções de gerente de Pedro Miguel
Rodrigues Batista, em 24 de Janeiro de 2000, por renúncia.

Mais certifico que por escritura pública de alteração parcial de
contrato da sociedade AFALMIFI Construções, L.da, outorgada em
24 de Janeiro de 2000, de fls. 32 a 33 v.º, do livro 87-E, do 2.º Car-
tório Notarial de Torres Vedras, foram alterados os artigos 4.º e 7.º,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, corresponde à soma de quatro quotas: uma, no valor
nominal de 15 000 000$, pertencente ao sócio João Afonso Santos
Batista; uma, do valor nominal de 3 000 000$, e outra do valor no-
minal de 1 000 000$, ambas pertencentes à sócia Maria Alice Santos
Rodrigues Batista, e uma, do valor nominal de 1 000 000$, perten-
cente à sócia Andreia Filipa Rodrigues Batista.

ARTIGO 7.º

§ 1.º A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, competem aos sócios João Afonso San-
tos Batista e Maria Alice Santos Rodrigues Batista, que continuam
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade ficará obrigada, em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de qualquer dos gerentes João Afonso Santos
Batista e Maria Alice Santos Rodrigues Batista.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua re-
dacção actualizada, respeitante à alteração do contrato.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Reguei-
ra Leitão. 08445060

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EUROGUEDES � PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9480/001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505183854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma EUROGUEDES � Projectos de Enge-
nharia Civil e Arquitectura, L.da, com sede na Calçada da Memória,
85, 2.º, direito, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

2.ª

A sociedade tem por objecto a elaboração de estudos � activida-
des de engenharia civil e industrial, arquitectura e planeamento direc-
ção e fiscalização de obras públicas e privadas, instalações de equipa-
mentos industriais, compra e venda de prédios e a revenda dos
adquiridos para esse fim. Gestão de empreendimentos diversos, cons-
trução civil, urbanizações, obras púbicas, empreitadas gerais, a explo-
ração e administração de prédios rústicos ou urbanos que venha a
adquirir, construir, mandar construir ou tomar de arrendamento e de
empreendimentos turísticos próprios ou alheios e, bem assim, o exer-
cício de quaisquer cargos em sociedades em que seja interessada como
accionista ou quotista, podendo, também, revender os que construir,
e quaisquer outras actividades que a gerência delibere explorar.

3.ª

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido nas seguintes quotas: uma quota, de 12 500 eu-
ros, pertencente a Guedes Pinto Associados, Comércio, Engenharia,
Arquitectura e Planeamento, L.da; uma quota, de 9125 euros, perten-
cente a Joaquim José de Carvalho; cinco quotas, iguais, de 625 euros,
pertencentes, uma a cada um dos Maria Luísa de Carvalho Antunes
Figueiredo, António Manuel Figueiredo Carvalho, Joaquim Manuel
Cabido Baptista Mota, Karla Bitar Rodrigues e Emília Maria Costa

Guedes Pinto Magalhães Prata, e uma quota, de 250 euros, perten-
cente a Isabel João Coelho Tavares.

2 � A sociedade pode exigir aos sócios a realização de suprimen-
tos ou de prestações suplementares de capital, até ao montante igual
a 100 vezes o capital social, mediante deliberação dos sócios.

4.ª

1 � A administração e representação da sociedade, activa e passi-
va, em juízo e fora dele, fica a cargo de Emílio Guedes Pinto, Joa-
quim José de Carvalho e Maria Luísa de Carvalho Antunes Figuei-
redo, desde já nomeados gerentes por direito especial, os quais
permanecerão no exercício de funções até à designação ou eleição de
novos gerentes.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura individual dos gerentes
Emílio Guedes Pinto ou Joaquim José de Carvalho ou Maria Luís de
Carvalho Antunes Figueiredo, pela assinatura de um mandatário cons-
tituído, no âmbito do correspondente mandato; ou, ainda, pela assi-
natura de um só gerente dentro do âmbito dos poderes que, para tal,
em acta de gerência e com o voto favorável dos gerentes Emílio
Guedes Pinto e Joaquim José de Carvalho e Maria Luísa de Carvalho
Antunes Figueiredo lhe sejam conferidos.

3 � As contas bancárias abertas em nome da sociedade poderão
ser movimentadas a débito ou a crédito pela assinatura individual dos
gerentes Emílio Guedes Pinto, Joaquim José de Carvalho e Maria Luísa
de Carvalho Antunes Figueiredo.

4 � As deliberações da gerência deverão ter o voto favorável dos
gerentes Emílio Guedes Pinto e Joaquim José de Carvalho e na falta
ou impedimento deste com o voto favorável da gerente Maria Luísa
de Carvalho Antunes Figueiredo.

5 � Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não remune-
rados, conforme for deliberado pelos sócios em assembleia geral.

6 � Os gerentes poderão delegar noutro gerente as suas compe-
tências nos termos do n.º 2, do artigo 261.º do Código das Sociedades
Comerciais.

7 � Aos gerentes Emílio Guedes Pinto, Joaquim José de Carvalho
e Maria Luísa de Carvalho Antunes Figueiredo é atribuído o direito
especial à gerência.

5.ª

1 � A transmissão, divisão, dação ou oneração de quotas, por acto
inter-vivos, depende do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nos casos de transmissão ou cessão onerosa a favor de estra-
nhos é atribuído à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedente, em segundo lugar, o direito de preferência a exercer nos
termos gerais.

6.ª

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Consentimento do titular;
b) Interdição ou inabilitação do titular;
c) Falência ou insolvência, mesmo que não declarada, do titular;
d) Penhora, arresto, arrolamento, venda judicial ou adjudicação da

quota, incluindo em partilha por dissolução de casamento, a menos
que a quota fique a pertencer na totalidade ao sócio titular ou seja
adjudicada aos herdeiros do sócio falecido;

e) Transmissão, divisão, dação, oneração ou cessão de quotas sem
prévio consentimento da sociedade ou com violação do disposto no
artigo 5.º

2 � Nos casos previstos nas alíneas a) e b), a amortização far-se-á
pelo seu valor da quota segundo balanço a efectuar especialmente para
o efeito e nos demais casos far-se-á pelo seu valor nominal, a pagar
em três prestações iguais, com vencimentos sucessivos a seis, 12 e
18 meses após a fixação definitiva da contrapartida.

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 do valor das restantes quotas, ou ainda
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

8.ª

1 � A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais,
pode ser confiada a quem estes entenderem.

9.ª

1 � Os lucros apurados de cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Uma percentagem não inferior à 20.ª parte dos lucros será des-
tinada à constituição da reserva legal, ou à sua reintegração, até que
aquela represente a 5.ª parte do capital social;
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b) O remanescente, se o houver, terá a aplicação que for delibera-
da pela assembleia geral.

2 � Não é obrigatória a distribuição anual de qualquer percenta-
gem do lucro de exercício que seja distribuível.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12107204

E SEGUROS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9532/001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505147378;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/001110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, tipo, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

Firma e tipo

A sociedade adopta a firma E Seguros, SGPS, L.da, e o tipo de so-
ciedade por quotas.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas locais de representação da sociedade

1 � A sociedade tem sede em Lisboa, na Rua de Castilho, 75, 6.º,
esquerdo, freguesia de São Mamede.

2 � A gerência pode, por simples deliberação sua, deslocar a sede,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucur-
sais, agências, delegações ou escritórios de representação, obtida a
autorização das autoridades competentes, se necessária.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto único a gestão de participações
sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de ac-
tividades económicas.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
gestão às sociedades em que possua participação, de harmonia com
os presentes estatutos e a lei aplicável.

3 � A sociedade pode adquirir participações em qualquer outra
sociedade, ainda que subordinada a um direito estrangeiro ou com ob-
jecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis es-
peciais e participar em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Duração da sociedade

A. duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota, de valor nominal de 4900 euros pertencente à sócia
Eureko, B. V.;

b) Uma quota, de valor nominal de 100 euros, pertencente ao só-
cio Banco Comercial Português, S. A.

ARTIGO 6.º

Regime de cessão de quotas

1 � A cessão de quotas a qualquer título só é permitida entre só-
cios, sendo proibida em favor de terceiros enquanto as acções da
sociedade Eureko, B. V., com sede em Entrada 501, 1096 EH
Amsterdão, Holanda, não estiverem admitidas à cotação oficial nalgu-

ma das Bolsas de Valores de Amsterdão, Londres, Milão, Paris, Frank-
furt, ou qualquer outra que resulte da respectiva fusão ou associação.

2 � Após verificado o facto (admissão à cotação) referido no
número anterior, a cessão de quotas a estranhos continua a ser proibi-
da, cessando todavia a proibição se a quota a ceder houver sido previa-
mente objecto de proposta contratual de compra e venda aos outros
sócios que com o cedente não estejam em relação de domínio ou grupo
(adiante os «sócios não relacionados»), nos termos do disposto nos
artigos seguintes, e essa oferta não tenha sido por estes aceite.

ARTIGO 7.º

Oferta de cessão aos sócios

1 � Para efeitos de verificação da excepção prevista no n.º 2, do
artigo 6.º, o sócio que pretenda ceder a sua quota deverá notificar
previamente os outros sócios não relacionados por carta registada
(sendo a notificação adiante designada por «oferta de cessão»).

2 � A oferta de cessão referida no número anterior deverá conter:
a) Informação sobre a pretendida cessão de quota (adiante designa-

da como «quota a transmitir»);
b) Se houver terceiro interessado na aquisição da quota a transmi-

tir, identificação do proposto terceiro adquirente;
c) Os termos da proposta cessão, incluindo os de contrapartida, e

condições;
d) Uma oferta de venda da quota a transmitir, livre de ónus ou

encargos e com todos os direitos inerentes, nos termos referidos na
alínea c), anterior, válida por um período de, pelo menos, 60 dias
(adiante designado como «período de aceitação»).

3 � A oferta de cessão será irrevogável, excepto se com o con-
sentimento escrito do destinatário.

4 � Se a oferta de cessão for revogada de acordo com o disposto
na parte final do número anterior, o sócio que tiver efectuado a ofer-
ta de cessão não poderá efectuar nova oferta no período de 12 meses
após a data da revogação.

5 � Se a oferta de cessão for aceite pelos demais sócios não rela-
cionados, a cessão da quota a transmitir deverá ser efectuada na pro-
porção das participações detidas por cada aceitante, no caso de haver
mais do que um aceitante na data e local referidos na declaração de
aceitação, não devendo ocorrer antes de 48 horas, nem depois de
30 dias, após a data da declaração de aceitação.

6 � Se não existir ou não for indicada contrapartida, ou se um ou
mais dos demais sócios não relacionados pretenderem adquirir a quota
a transmitir mas não aceitarem a contrapartida referida na notificação
de cessão, e se, durante o período de aceitação, não for acordado um
preço com o sócio que efectuou a notificação de cessão, a proposta
contratual de venda mantém-se, mas a determinação da contrapartida
será efectuada por um banco de investimento nomeado por acordo com
o transmitente, ou, na falta de acordo, pelo presidente da Câmara de
Comércio Internacional, contando-se o período de aceitação da data
em que a contrapartida for notificada ao cedente e ao sócio aceitante.

ARTIGO 8.º

Cessão a terceiros

Se a oferta de cessão não for aceite pelos demais sócios, a quota a trans-
mitir poderá ser cedida a terceiro nomeado na oferta de cessão como ter-
ceiro proposto adquirente, desde que seja feita nas seguintes condições:

a) Respeite a totalidade da quota a transmitir;
b) Seja efectuada com contrapartida não inferior à constante da

oferta de cessão, e não sujeita a qualquer tipo de redução ou acordo
que não estivesse mencionado na oferta de cessão;

c) Os termos e condições da oferta a terceiro não sejam mais fa-
voráveis do que os da oferta de cessão;

d) Não haja acordos colaterais que tornem a cessão mais favorável
ao terceiro adquirente;

e) A cessão ocorra no período de 90 dias após o termo do período
de aceitação da oferta de cessão; e

f) O sócio cedente e o terceiro adquirente forneçam, cada um de-
les, aos demais sócios, a seu custo, qualquer informação e prova que
lhes seja solicitada por escrito para os efeitos de determinar se a cessão
ao proposto terceiro adquirente cumpre os requisitos do presente
artigo.

CAPÍTULO III
Direitos especiais dos sócios

ARTIGO 9.º

Direitos especiais do sócioBancoComercial
Português, S. A.

1 � Sem prejuízo das demais disposições dos presentes estatutos ou da lei,
o sócio Banco Comercial Português, S. A., goza dos seguintes direitos especiais:

a) Direito de designar a totalidade dos gerentes da sociedade, nos ter-
mos da parte final do n.º 2 do artigo 252.º do Código das Sociedades
Comerciais;
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b) Direito de veto nas deliberações sociais mencionadas no número
seguinte.

2 � Não podem ser tomadas sem o voto favorável do Banco
Comercial Português, S. A., as seguintes deliberações sociais:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.

ARTIGO 10.º

Modificação de direitos especiais

1 � Se, com o consentimento do sócio Banco Comercial
Português, S. A., as acções da sociedade Eureko, B. V. estiverem ad-
mitidas à cotação oficial nalguma das Bolsas de Valores de Amsterdão,
Londres, Milão, Paris, Frankfurt, ou qualquer outra que resulte da
respectiva fusão ou associação, o direito especial referido no artigo 9.º,
n.º 1, alínea a), cessará e o direito de nomeação da totalidade dos
gerentes da sociedade pertencerá à sociedade Eureko, B. V., com sede
em Amsterdão, mas apenas desde que (i) após indicação do Banco
Comercial Português, S. A., e (ii) por deliberação do conselho de ad-
ministração da referida sociedade Eureko, B. V., em que os seus admi-
nistradores designados estatutariamente como administradores A e B
tenham votado no mesmo sentido.

2 � O direito de nomeação dos gerentes do Banco Comercial
Português, S. A., cessará também em caso de o Banco Comercial
Português, S. A., deixar de ser sócio por via diversa de alienação for-
çada de quota.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos sócios, sendo as suas deliberações vinculativas para todos
eles quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatutos.

ARTIGO 12.º

Convocação e deliberações da assembleia geral

1 � Salvos os demais casos previstos na lei, a convocatória da
assembleia geral será feita por qualquer dos gerentes, por carta regis-
tada, com aviso de recepção, dirigida aos sócios com, pelo menos,
15 dias de antecedência e, na primeira convocatória, pode desde logo
ser marcada uma segunda data, com intervalo superior a 15 dias, para
reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data
marcada, aplicando-se à assembleia que reúna na segunda data, as re-
gras relativas à assembleia da segunda convocação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, em primeira convocação,
quando estiverem presentes ou representados accionistas titulares de
mais de um terço do capital, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.

3 � Quando a assembleia geral pretender deliberar sobre a fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade, devem estar presen-
tes ou representados, em primeira convocação, accionistas que dete-
nham, pelo menos, acções correspondentes a três quartos dos votos
correspondentes ao capital social.

4 � Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
montante de capital que lhes couber.

5 � Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, n.º 2, e 13.º, n.º 6, as
deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria dos votos
emitidos, salvo disposição legal ou estatutária que exija maioria qua-
lificada.

6 � Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, n.º 2, e 13.º, n.º 6, as
deliberações sobre alteração do contrato de sociedade, e as previstas
no n.º 3, do presente artigo, devem ser aprovadas por três quartos
dos votos correspondentes ao capital social, quer a assembleia reúna
em primeira e segunda convocação.

7 � Se, porém, em assembleia reunida em segunda convocação
estiverem presentes ou representados accionistas detentores de, pelo
menos, metade do capital, a deliberação sobre os assuntos referidos
no artigo anterior pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos,
sempre sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, n.º 2, e 13.º, n.º 6.

8 � As abstenções não são contadas.

ARTIGO 13.º

Reuniões da assembleia geral

1 � Para além da competência da assembleia geral anual prevista
no n.º 4 infra, e sem prejuízo do disposto no n.º 2, do artigo 9.º e

13.º, n.º 6, e de possibilidade de deliberação unânime ou por escrito
nos termos da lei, é da competência da assembleia geral deliberar sobre
as seguintes matérias:

a) Chamada e restituição de prestações suplementares;
b) Amortização de quotas, aquisição, alienação e oneração de quo-

tas próprias;
c) Consentimento da sociedade para a divisão de quotas;
d) Exclusão de sócios;
e) Destituição de gerentes e de membros do órgão de fiscalização;
f) Exoneração de responsabilidade dos gerentes ou membros do

órgão de fiscalização;
g) Proposição de acções pela sociedade contra gerente, sócios ou

membros do órgão de fiscalização e, bem assim, a desistência e tran-
sacção nessas acções;

h) Alteração do contrato de sociedade;
i) Designação de membros do órgão de fiscalização;
j) Alienação ou oneração de bens imóveis, alienação, oneração e

locação de estabelecimento;
k) Fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso da sociedade dissolvida à actividade.
2 � A assembleia geral reúne nos prazos fixados na lei, e especial-

mente nos termos da lei.
3 � A assembleia geral reúne a convocação de gerente ou por

requerimento de qualquer sócio, nos termos da lei.
4 � Na reunião anual a assembleia geral:
a) Deliberará sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e

a proposta de aplicação dos resultados;
b) Procederá à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade, nos termos da lei;
c) Deliberará sobre quaisquer assuntos de interesse da sociedade, desde

que sejam expressamente indicados na respectiva convocatória.
5 � Em reunião especial, a assembleia geral ocupar-se-á dos as-

suntos para que haja sido convocada, os quais deverão constar ex-
pressamente da convocatória.

6 � Sem prejuízo do disposto nos artigos 9.º, 13.º, n.os 1 e 2, e
15.º, n.º 3, sobre matérias de gestão da sociedade, ou que possam afectar
a exclusiva condução pela gerência da actividade da sociedade e so-
ciedades dependentes, incluindo as relativas à designação de represen-
tante nas assembleias gerais destas e designação dos respectivos ór-
gãos sociais, a assembleia geral só poderá deliberar por unanimidade
dos votos correspondentes à totalidade do capital social.

7 � Para além do disposto no número anterior, as deliberações aí
previstas só poderão ser tomadas a solicitação da gerência.

CAPÍTULO V

Gerência

ARTIGO 14.º

Composição da gerência

1 � A gestão das actividades da sociedade é confiada a uma gerên-
cia composta por um máximo de 13 gerentes, eleitos pela assembleia
geral por um período de três anos, e reelegíveis uma ou mais vezes,
que se designarão como conselho de gerência. Os gerentes não serão
remunerados, salvo se a assembleia geral deliberar de outro modo.

2 � O conselho de gerência poderá ter um presidente e um ou
mais vice-presidentes, designados pela própria gerência.

3 � O número de membros que em cada momento integrará a
gerência será fixado no acto de designação, considerando-se, na au-
sência de deliberação, fixado o número de gerentes designados.

4 � Havendo alargamento do número de membros no decurso do
mandato e designação de novos titulares, o termo do mandato destes
coincidirá com o termo do mandato dos demais membros.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � À gerência compete prosseguir os interesses gerais da socie-
dade, bem como assegurar a gestão dos seus negócios.

2 � Para que se assegure a gestão dos negócios sociais, são confe-
ridos à gerência os mais amplos poderes, cabendo-lhe em especial e
em exclusivo, sem prejuízo das atribuições que lhe são conferidas pela
lei e por estes estatutos:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer participações no capital de
outras sociedades e quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis, sem-
pre que o entenda conveniente para a sociedade;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;
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d) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as respec-
tivas condições contratuais, e exercer o correspondente poder direc-
tivo e disciplinar;

e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou categorias de actos determinados;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

3 � Dependem da aprovação da assembleia geral os actos de ge-
rência referentes a alteração ou cessação de contrato de distribuição
celebrado com sócio ou sociedade em relação de domínio ou grupo.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas de:
a) Dois gerentes;
b) Um gerente e um procurador;
c) Dois procuradores conjuntamente, com poderes bastantes para

o acto.
2 � A sociedade pode ainda obrigar-se pela simples assinatura de

um procurador, dentro dos limites específicos da respectiva procura-
ção, de que expressamente conste a susceptibilidade de vinculação
isolada.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer dos gerentes ou de procurador com poderes bastantes.

4 � Em documentos de assinalável volume a emitir pela socie-
dade, as assinaturas de quem tem poderes para a obrigar podem ser
reproduzidas mecanograficamente, se a gerência assim o deliberar.

ARTIGO 17.º

Reuniões da gerência

1 � A gerência reunirá sempre que for convocada pelo presidente
ou por outros dois gerentes, devendo reunir, pelo menos, uma vez
em cada mês.

2 � As reuniões terão lugar na sede social ou em outro lugar esco-
lhido por conveniência da gerência.

3 � A gerência só pode deliberar desde que esteja presente a maio-
ria dos seus membros.

CAPÍTULO VI
Fiscalização dos negócios da sociedade

ARTIGO 18.º

Conselho fiscal ou fiscal único

1 � A fiscalização dos negócios sociais poderá ser exercida nos
termos da lei, por um conselho fiscal composto por três membros
efectivos e um suplente ou por um fiscal único e respectivo suplente,
conforme for deliberado na assembleia geral.

2 � Caso opte pela eleição de um conselho fiscal, a assembleia
geral que eleger os respectivos membros designará o respectivo pre-
sidente.

3 � O mandato quer do conselho fiscal quer do fiscal único será de
três anos, mantendo-se, contudo, em funções todos os eleitos até que
a assembleia proceda à sua efectiva substituição.

ARTIGO 19.º

Auditoria das contas

A assembleia geral pode cometer a uma sociedade de auditores a
verificação das contas da sociedade, sem prejuízo da competência do
conselho fiscal.

ARTIGO 20.º

Presença nas reuniões da gerência

Os membros do conselho fiscal ou fiscal único, sempre que o jul-
guem conveniente, poderão assistir às reuniões da gerência, sem di-
reito de voto.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 21.º

Remunerações e regime de previdência

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais e, bem as-
sim, dentro dos limites permitidos por lei, os esquemas de segurança

social e de outras prestações complementares serão fixados pela as-
sembleia geral, que poderá delegar numa comissão de remunerações e
previdência, composta por um ou mais sócios, e eleita em assembleia
geral.

2 � As remunerações dos gerentes podem ser constituídas por uma
parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa participação
que não exceda 10% dos lucros do exercício.

3 � Os gerentes terão direito a reforma, devendo as respectivas
condições ser fixadas pela comissão referida no n.º 1, deste artigo,
podendo ser tituladas por contrato.

ARTIGO 22.º

Prestações suplementares

Por deliberação unânime dos sócios podem ser efectuadas e restituí-
das prestações suplementares até ao limite do dobro do valor da si-
tuação líquida.

ARTIGO 23.º

Ano social e aplicação dos resultados

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual terão a apli-

cação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por
lei devam destinar-se à formação de fundos de reserva.

3 � A assembleia geral deliberará anualmente qual a percentagem
do lucro distribuível a ser atribuída como dividendo, sem sujeição a
qualquer limite obrigatório.

4 � A assembleia geral poderá fixar uma percentagem não exce-
dente a 10% do lucro distribuível, a ser atribuída a colaboradores da
sociedade ou de sociedades participadas, competindo à gerência defi-
nir os critérios dessa distribuição.

5 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre lucros no decurso
de um exercício, nos termos e com os limites da lei.

ARTIGO 24.º

Actas de reuniões

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas,
devidamente assinadas por todos os membros presentes, das quais
contarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discordan-
tes, se as houver.

2 � As actas da assembleia geral deverão ser assinadas por todos
os sócios que nela tenham participado.

ARTIGO 25.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral, por maioria representativa
de, pelo menos, 75% do capital realizado, observados que sejam os
condicionalismos legais aplicáveis.

ARTIGO 26.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos seus sócios,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 27.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por simples deliberação dos sócios, sem neces-
sidade de alteração estatutária.

Que ficam desde já, designados as pessoas a seguir indicadas para
desempenhar as funções de gerência e fiscalização da sociedade du-
rante o primeiro triénio � 2000/2002:

Gerentes: Christopher de Beck, casado, residente na Rua do Que-
lhas, 48, rés-do-chão, Lisboa; e João Augusto dos Santos Soares da
Silva, casado, residente na Rua de Castilho, 75, 6.º, E, concelho de
Lisboa.

Fiscal único � efectivo: João Fernandes & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Monumental,
Avenida Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 132, representada por Ana Cristina Soares
Valente Dourado, casada, residente na Rua do General Firmino Mi-
guel, 8, 4.º, C, Lisboa; suplente: João Augusto & Associados, Socie-
dade de Revisoras Oficiais de Contas, com sede no Edifício Monu-
mental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, Sociedade de
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Revisores Oficiais de Contas n.º 109, representada por João Albino
Cordeiro Augusto, solteiro, maior, residente na dita Avenida da Praia
da Vitória, 71-A, 11.º

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178390

AFR � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8934/000314; identificação de pessoa colectiva n.º 503909378;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 20/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Augusto Gil, 4, 1.º, freguesia de

São João de Deus, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12189065

AUTO TÁXIS GUERREIRO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8564/991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504674625;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Padre Américo, 4-A, freguesia

de Carnide, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178314

ENERGISET � SISTEMAS DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7865/981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504271377;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, Ana Mafalda Bastos Inácio Se-

mião e Sandra Maria Pereira Pires Afonso, por renúncia, em 4 de
Agosto de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178357

ALANDIS SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7708/980824; identificação de pessoa colectiva n.º 503866245;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António César Enes da Silva Ra-

malho, por renúncia, em 1 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178403

ALANDIS SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7708/980824; identificação de pessoa colectiva n.º 503866245;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/000725.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Adérito Nuno Gomes Moreira, por

renúncia, em 7 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12286931

ALANDIS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6548/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 504025767;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/000725.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Adérito Nuno Gomes Moreira, por

renúncia, em 7 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12286940

ALANDIS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6548/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 504025767;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 36/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António César Enes da Silva Ra-

malho, por renúncia, em 1 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178411

ESUMÉDICA � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4628/940624; identificação de pessoa colectiva n.º 503221945;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/000728.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 29 de

Março de 2000, para o triénio de 2000/2002.
Conselho de administração:
Pedro Guilherme Beauvillain de Brito e Cunha, João Lobo Antu-

nes, Luís Espírito Santo Silva Ricciardi, Isabel Maria Pereira Aníbal
Vaz, Azinhaga das Galhardas, 179, 1.º, A, Lisboa, Augusto Tomé Pires
Fernandes Pedroso, Estrada de Benfica, 385, 3.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sede na Avenida da Liberda-
de, 245, 8.º, C, Lisboa; António da Trindade Nunes, Avenida do Duque
d�Ávila, 104, 7.º, Lisboa (revisor oficial de contas) � suplente.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12995169

BLP � OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4794/951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503521671;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/001113.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para o Largo do Casal Vistoso, 1, 1.º, esquerdo,

freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12179302

DONAJÓIA � COMÉRCIO DE JOALHARIA
E OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Ma-
trícula n.º 3991/930712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503024279; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 14/001113.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade,
tendo as contas sido aprovadas em 16 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12179361

AUGUSTO JOSÉ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 435/830909; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506930; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social, quando ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 202 410$, realizado em

dinheiro.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros (1 002 410$) e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros (501 205$),
uma de cada um dos sócios.

São sócios: Avelino Dias Cordeiro e Maria dos Santos Protásio
Cordeiro.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13760793

EMPRESA DE TÁXIS ELIFREI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 059/721229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500345708; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social quanto aos artigos 1.º e 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado em

dinheiro.
Os artigos alterados têm o seguinte teor:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Empresa de Táxis
ELIFREI, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A, fre-
guesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros (1 002 410$), e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros (501 205$),
uma de cada um dos sócios.

São sócios:
1) António Joaquim Guerreiro; e
2) Maria Emília Fonseca Carvalho Guerreiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13760777

AUTO TÁXIS FILIPILAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 320/681015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457093; inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 10 e 11/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, em dinheiro.
Designação para gerente, em 1 de Outubro de 2000, de António Gabriel

Jacinto, residente na Rua de João de Menezes, 28, 2.º, direito, Lisboa.
O artigo alterado tem o seguinte teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros (1 002 410$), e
corresponde á soma de duas quotas iguais de 2500 euros (501 205$),
pertencentes a cada um dos sócios.

São sócios:
1) Luís Manuel Alves Jacinto; e
2) Célia de Jesus Matias Nunes Jacinto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14730863

AUTO TÁXIS ZÉMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 071/680831; identificação de pessoa colectiva n.º 500555982;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social, quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado em

dinheiro.
O artigo alterado tem o seguinte teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros (1 002 410$), e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros (501 205$),
uma de cada um dos sócios.

São sócios:
1) José Pena Fernandes; e
2) Maria Zélia Pinto Correia Fernandes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13760769
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AUTO TÁXIS MÁRIO & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 055/680928; identificação de pessoa colectiva
n.º 500516600; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, com redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social, quanto aos artigos 1.º e 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado em

dinheiro.
Os artigos alterados têm o seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Auto Táxis Mário &
Alexandre, L.da, tem a sua sede em Lisboa, provisoriamente, na Rua
do Padre Américo, 4, A, e durará por tempo indeterminado, a come-
çar nesta data.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, constantes da escrituração,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
do uma a cada um dos sócios.

São sócios:
1) Jorge Tiago Tavares; e
2) Maria Manuela Ferreira da Silva Tavares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12493325

AUTO TÁXIS NARCISO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 551/671013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500038139; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 14/
001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, com redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social, quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado em

dinheiro.
O artigo alterado tem o seguinte teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros (1 002 410$), e
corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros (250 603$),
tituladas uma em nome de cada sócio.

São sócios:
1) Teófilo Miranda;
2) Maria de Lurdes da Piedade Veríssimo Miranda;
3) José Manuel Paulino Madeiro Balaeiro; e
4) Isabel Maria Pisco Lopes Balaeiro Medeiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13760670

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502311100;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 10/20001024.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002, por

deliberação de 13 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Miguel Maria Sá Pais do

Amaral, residente na Rua de Silva Carvalho, 347, 1.º, Lisboa; vogais �
Eduardo Gonzalo Fernandes Espinar Fernandez, mesmo domicílio; Nuno
António de Moser Leitão, residente na Rua do Tenente Valadim, 64,
cave, Cascais; António Manuel Marques Craveiro, residente na Rua de
Miguel Ferreira, 6, Tomar; Lourenço Marques de Almeida Vaz Pinto
ou Lourenço Vaz Pinto, residente na Praceta da Fazenda, 13, Bicesse,
Cascais; José Maria Vals Marcos ou José Maria Vals, residente em Paseo
de la Castellana, 66 28046, Madrid, Espanha; Recoletos Compañia
Editorial, S. A., com sede em Madrid, Paseo de la Castalellana, 66, que
designou para exercer o cargo em nome próprio Javier Albacar
Rodriguez, Madrid, Paseo de la Castellana, 66; Recoletos Cartera
Internacional, S. A., com sede em Madrid, Paseo de la Castellana, 66,
que designou para exercer o cargo em nome próprio Rafael Kindelan
Jaquotot, mesmo domicílio; Recoletos Cartera de Inversiones, S. A., com
sede em Madrid, Paseo de la Castellana, 66, eu designou para exercer
o cargo em nome próprio Jesus Martinez Vazquez, mesmo domicílio.

Fiscal único: efectivo � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede no edifício das Amoreiras, torre
1, 7.º, Lisboa; suplente � Carlos Alberto Alves Lourenço, revisor ofi-
cial de contas, residente na Rua de Alfredo de Sousa, 2, 10.º, B, Oeiras.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12181404

ESTÚDIO UM BÊ � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 252/890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502090987;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 8/20000612 e 21/20010124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Francisco Rui Pereira da Silva

Nogueira, por renúncia, em 16 de Maio de 2000.
Reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto aos arti-

gos 3.º e 4.º § 1.º
Reforço: 3 009 640$, em dinheiro.
Os artigos alterados têm o seguinte teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 009 640$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2 004 820$ cada uma, uma na titularidade de cada sócio.

4.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é neces-
sária a assinatura da sócia Maria Margarida Gamito Nunes dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 07894783

ESPAÇOFONE � ELECTRÓNICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2792/911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502358440;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 26 e 27/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Manuel do Rosário Sil-

vério, por renúncia, em 3 de Maio de 2000.
Alteração parcial do contrato social, quanto aos artigos 3.º e 4.º

n.º 3, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 3 000 000$, e correspondente
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à soma de duas quotas iguais de 1 500 000$, pertencentes ao sócio
José António Gomes Ribeiro.

ARTIGO 4.º

3 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos, pela assina-
tura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178373

ESUMÉDICA � PRESTAÇÃO
DE CUIDADOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Ma-
trícula n.º 4628/940624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503221945; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/
001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato social, quanto

aos artigos 5.º n.º 1, 6.º, 12.º e 23.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 900 000 euros, realiza-

do em dinheiro e subscrito mediante a emissão de 180 000 novas
acções, de 5 euros cada uma.

Os artigos alterados têm o seguinte teor:

ARTIGO 5.º

1 � O capital, integralmente realizado, é de 1 500 000 eu-
ros, representado por 300 000 acções do valor nominal de 5 eu-
ros cada.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração fica desde já, autorizado a mediante
parecer prévio do fiscal único, proceder ao aumento do capital so-
cial, até ao limite de 5 000 000 euros, a realizar, nos termos e con-
dições que o mesmo concelho deliberar, por uma ou mais vezes, no
prazo de cinco anos, contados a partir do dia 29 de Março de 2000,
por entradas em dinheiro.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 23.º

A fiscalização da sociedade, ficará a cargo de um fiscal único e um
fiscal suplente, eleitos pela assembleia geral dos accionistas, por um
período de três anos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178306

BATES PORTUGAL � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 897/800328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500940150; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e data
da apresentação: 13/20001109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos gerentes, em 17 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178110

ALVES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 480/681107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458022; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20001109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 702 892$, em dinheiro.
O artigo alterado tem o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 6000 euros (1 202 892$), e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

São sócio:
1) Antonino Simões Moreira; e
2) Maria Ilídia Alexandre Henriques Moreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12189219

AUTOMÓVEIS ROSAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 382/680430; identificação de pessoa colectiva n.º 501291890;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/20001109.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade,
tendo as contas sido aprovadas em 5 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178241

EFESEIS � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2643/911111; identificação de pessoa colectiva n.º 502647051;
averbamento n.º 7 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/001026.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente, de Ana Maria Morgado Malheiro

do Vale Fontes de Melo, por renúncia, em 23 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12589233

APARTHOTEL VILA REAL DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5324; identificação de pessoa colectiva n.º 503432610; inscri-
ção n.º 5, inscrição n.º 6, inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 7 e inscrição n.º 8; números das apresentações: 5, 6, 7,
8, 9, 10.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social:
Artigos alterados: 5.º n.º 1, 7.º n.º 3, 11.º, 12.º e 14.º n.º 1, passan-

do os anteriores n.os 1 e 2 a ser os n.os 2 e 3, tendo em consequência
o contrato social, passado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma de Aparthotel Vila Real de
Lisboa, S. A., a qual se regerá de acordo com os presentes esta-
tutos e a lei aplicável.
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ARTIGO 2.º

Sede

A sede será na Avenida do Duque de Loulé, 43 a 45, freguesia do
Coração de Jesus, concelho de Lisboa, podendo ser transferida dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples delibe-
ração do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

Objecto social e participações

1 � O objecto social da sociedade, será o exercício da actividade
hoteleira, em especial a administração, gestão e exploração de hotéis
de apartamentos e todas as actividades conexas.

2 � A sociedade pode livremente adquirir participações em qual-
quer sociedade de responsabilidade limitada, já existente ou a consti-
tuir, ainda que com objecto diferente do seu ou em agrupamentos
complementares de empresas e realizar sobre elas, as operações que
se mostrem de interesse aos fins sociais.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 6/991021.
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal, em

21 de Junho de 1995.
Prazo: triénio de 1995-1997.
Conselho de administração: presidente � Luiz dos Santos Gorgeira,

residente na Rua de Fradique Coutinho, 531, apartamento F-51, São
Paulo, Brasil; vogais � Kuno Dietmar Frank, residente na Rua de
Alcantarilha, 53, 10.º, São Paulo, Brasil; e Vilson Ensabella Bellim,
residente na Rua do Padre Donizette Tavares de Lima, 108, São Paulo,
Brasil.

Conselho fiscal: presidente � Roberto da Cunha Vieira Fialho, resi-
dente na Avenida do Marechal Câmara, 160, Gr. 1402, Rio de Ja-
neiro, Brasil; Werner Berthold Hacker, residente na Rua Itajuba, 210,
São Paulo, Brasil; e, Maria Odete Lobato Navalho, residente na Ave-
nida do Infante Santo, 32, 3.º, A, Lisboa; suplente � Carlos José Leiria
Duarte, residente na Rua do Actor Isidoro, 3, rés-do-chão, Lisboa.

Inscrição n.º 6, averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/991021.
Cessação das funções do administrador Vilson Ensabella Bellim, por

renúncia, em 31 de Março de 1996.
Inscrição n.º 7, apresentação n.º 8/991021.
Designação do vogal do conselho de administração, em 31 de Março

de 1996:
João Caldas Pereira, residente no Rua do Monte Alegre, 1159,

apartamento 145, São Paulo, Brasil.
Prazo: até final do triénio em curso de 1995-1997.
Inscrição n.º 8, apresentações n.os 9-10/991021.
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal, em

29 de Março de 1999.
Conselho de administração para o ano de 1999:
Presidente � Luiz dos Santos Gorgueira; vogais � Kuno Dietmar

Frank e João Caldas Pereira.
Conselho fiscal para o triénio de 1999-2001:
Presidente � Carlos Mascarenhas Mexia Santos, residente na Ave-

nida de Bissaia Barreto, 123, rés-do-chão, Coimbra; vogais � Paula
Cristina Teixeira Duarte, residente na Rua de João da Silva, 6, 6.º, C,
Lisboa; e, Maria Odete Lobato Navalho, residente na Avenida do
Infante Santo, 32, 3.º, A, Lisboa, revisor oficial de contas; suplen-
te � Carlos José Leiria Duarte.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479849

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607/900914; identificação de pessoa colectiva n.º 500852367;
inscrição n.º 43; número e data da apresentação: 19/20000428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003, por

deliberação de 29 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � António Luís Roquete

Ricciardi, residente na Rua de São Bernardo, 62, Lisboa; vice-pre-
sidentes � Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, residente na Ave-
nida da Liberdade, 195, 15.º, Lisboa; e Jean Gaston Pierre Marie Vic-
tor Laurent, residente em 91-93 Boulevard Pasteur, Paris; vogais �
Mário Mosqueteira do Amaral, residente na Avenida da Liberdade,
195, 15.º, Lisboa; José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, resi-

dente na morada anterior; António José Baptista do Souto, residente
na morada anterior; Jorge Alberto Carvalho Martins, residente na
Avenida dos Aliados, 45, Porto; Manuel António Gomes de Almeida
Pinho, residente na Avenida da Liberdade, 195, Lisboa; Yves Henri Camille
Barsalou, residente em 91-93 Boulevard Pasteur, Paris; Aníbal da Costa
Reis de Oliveira, residente na Pousada de Saramagos, Vila Nova de Fama-
licão; José Manuel Ferreira Neto, residente na Avenida de Fontes Pereira
de Melo, 27, Lisboa; Manuel de Magalhães Villas-Boas, residente em
33 Queen Street, Londres; Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito San-
to Silva, residente na Rua de São Bernardo, 62, Lisboa; Jackson Behr
Gilbert, residente em Calle Velasquez, 108, Madrid; Pedro de Mendonça
Queiroz Pereira, residente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 10.º,
Lisboa; Patrick Henri Marie Marty-Ané, residente na Avenida da Liberda-
de, 195, Lisboa; Jean-Luc Marie Perron, residente em 91-93, Boulevard
Pasteur, Paris; Manuel António Ribeiro Serzedelo de Almeida, residente
na Rua de Tierno Galvan Torre, 3, 14.º, Lisboa; José Maria Espírito Santo
Silva Ricciardi, residente na Avenida da Liberdade, 195, Lisboa; Gilles
François Gramat, residente em 3, Rue Pasteur, Marly-le-Roi, França; Rui
Manuel Duarte Sousa da Silveira, residente na Avenida da Liberdade, 195,
Lisboa; Joaquim Brito de Goes, residente na morada anterior; e, Jean-Luc
Louis Marie Guinoiseau, residente na morada anterior.

Conselho fiscal: presidente � Joaquim de Jesus Taveira dos San-
tos, residente na Rua do General Firmino Miguel, 3, Torre, 2, 1.º,
Lisboa; vogais � Rui Barros Costa, residente em 15, Avenue
Montchoisi, 1006, Lausanne, Suíça; Belarmino Martins, Eugénio
Ferreira e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa; suplente � Belar-
mino Gonçalves Martins, revisor oficial de contas, residente na mo-
rada anterior; e José Manuel Macedo Pereira, com sede na Avenida
do 5 de Outubro, 115, 6.º, E, Lisboa.

Mais certifico o seguinte:
Rectificação. � O nome correcto do administrador Mário

Mosqueteira do Amaral é Mário Mosqueira do Amaral; o nome com-
pleto do administrador Joaquim Brito de Goes é Joaquim Aníbal Brito
Freixial de Goes.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12984345

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOÃO BARREIRA, ALVES & DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 063/520617; identificação de pessoa colectiva
n.º 500454752; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 25/
20010126.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação por transferência global do

património das sociedades incorporadas: Vidreira Popular da
Graça, L.da, com sede na Travessa do Monte da Graça, 44 e 46, fre-
guesia da Graça, Lisboa; e, C. Blanco Perez & Irmãos, L.da, com sede
na Rua do Sol à Graça, 47 e 47-A, Santa Engrácia, Lisboa.

Alterações projectadas: reforço e redenominação do capital da so-
ciedade incorporante, no montante de 1 350 000$, passando o capi-
tal a ser de 72 575,94 euros.

Objecto: indústria, transformação, moldagem e comércio de vidro
plano e espelhos.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13461443

FERLIMA � INVESTIMENTOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 601/850123; identificação de pessoa colectiva
n.º 501545433; número e data da apresentação: 5/000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 10823069
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FENAFLORESTA � FEDERAÇÃO NACIONAL
DAS COOPERATIVAS DE PRODUTORES FLORESTAIS, F. C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 90/
20001222; identificação de pessoa colectiva n.º 504976966; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20001222.

Certifico que foi constituída a Cooperativa em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, circunscrição,
duração e fins

ARTIGO 1.º

1 � É constituída, regendo-se pelos presentes estatutos e legisla-
ção aplicável, a FENAFLORESTA � Federação Nacional das Coo-
perativas de Produtores Florestais, F. C. R. L., adiante designada como
Federação.

2 � A Federação tem duração indeterminada a contar da data da
sua constituição.

3 � A área de acção da Federação, abrange todo o território na-
cional.

ARTIGO 2.º

1 � A Federação tem a sua sede na Rua de Maria Andrade, 13, em
Lisboa, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a mudança de sede, bem
como a abertura de filiais, delegações, estabelecimentos ou quaisquer
outras formas de representação social.

3 � A mudança da sede dentro do mesmo concelho, poderá ser
deliberada pela direcção.

ARTIGO 3.º

A Federação tem por fins o desenvolvimento do espírito de solida-
riedade e de cooperação entre as associadas, bem como promover,
coordenar ou realizar actividades de interesse comum para as mesmas
e, em especial:

a) Representar as associadas perante quaisquer entidades nacionais,
estrangeiras ou internacionais, incluindo a representação em sede de
relações de trabalho e negociação dos respectivos instrumentos de
regulamentação, e praticar o que tiver por conveniente para a defi-
nição, realização e defesa dos direitos e interesses económicos e so-
ciais das associadas;

b) Promover o desenvolvimento do sector cooperativo florestal;
c) Promover acções de apoio ao desenvolvimento sustentável das

florestas, ao desenvolvimento tecnológico e á experimentação
agro-florestal, à requalificação ambiental e á valorização do ambien-
te, turismo e património rural;

d) Apoiar a comercialização da produção das associadas, podendo
para tal proceder à promoção e venda dos produtos destes em mer-
cados nacionais e estrangeiros, bem como instalar armazéns, labora-
tórios ou outros serviços de apoio;

e) Promover a melhoria da qualidade e do aproveitamento técnico
e económico dos produtos florestais, podendo para o efeito, instalar
oficinas tecnológicas, criar denominações de origem, proceder ao
respectivo registo nos termos do Código da Propriedade Industrial e
regular a respectiva fiscalização;

f) Instalar e gerir centros e serviços de relações públicas, forma-
ção, estudos, informação e assistência técnica, bem como outros ser-
viços de interesse comum;

g) Colaborar e participar nos estudos de legislação e formação de
preços;

h) Adquirir e fornecer os artigos de que as associadas careçam,
podendo quando tal se justifique, dispôr das instalações necessárias ao
respectivo fabrico, acondicionamento, armazenagem e distribuição;

i) Arbitrar, de acordo com a legislação e os princípios cooperati-
vos, os conflitos que surjam entre as associadas.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social da Federação, é variável e ilimitado, no mon-
tante mínimo de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e

encontra-se integralmente realizado em dinheiro, no acto de subs-
crição.

2 � O capital é representado por títulos nominativos no valor de
5 euros cada um.

ARTIGO 5.º

1 � Cada associada deverá subscrever e realizar integralmente em
dinheiro, no acto de subscrição um mínimo de 100 títulos de capital.

2 � Os aumentos do capital mínimo a realizar pelas associadas
que venham a ser deliberados em assembleia geral, vinculam todas as
associadas.

ARTIGO 6.º

Os títulos de capital são transmissíveis, mediante aprovação da
assembleia geral, desde que se verifiquem cumulativamente, os seguintes
requisitos:

a) Se opere uma fusão ou cisão da associada transmitente;
b) A adquirente seja associada ou, reunindo condições para tal,

requeira a sua admissão na Federação.

ARTIGO 7.º

A Federação pode, mediante deliberação da assembleia geral, emi-
tir títulos de investimento, atentos os condicionalismos legais apli-
cáveis.

CAPÍTULO III

Das associadas

ARTIGO 8.º

Podem ser associadas da Federação, as cooperativas florestais, as
suas uniões, as cooperativas mistas ou polivalentes com secção flo-
restal e as suas uniões, bem como os agrupamentos de produtores
reconhecidos nos quais estejam associadas cooperativas florestais.

ARTIGO 9.º

1 � A admissão de qualquer entidade candidata, será feita mediante
a apresentação de um pedido formulado pelo respectivo órgão de
administração, instruído com cópia autenticada da acta da reunião da
assembleia geral, em que tal deliberação haja sido tomada, com um
exemplar dos respectivos estatutos actualizados e com comprovativo
do respectivo registo, feito nas competentes instância registrais.

2 � O pedido de admissão é documento bastante de expressa acei-
tação da obrigação do cumprimento do disposto nos presentes esta-
tutos.

3 � Do pedido de admissão deve constar o compromisso expresso
de a requerente se obrigar a permanecer como associada da Federação
por um período mínimo de três anos.

4 � A admissão é de competência da direcção e só pode ser re-
cusada se a requerente não satisfizer as condições exigidas nos pre-
sentes estatutos e na lei.

5 � Da recusa de admissão cabe recurso para a assembleia geral,
por iniciativa da requerente.

ARTIGO 10.º

Constituem direitos das associadas os previstos na lei e nos presen-
tes estatutos, e, em especial:

a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Federação;
b) Realizar com a Federação, todas as operações e contratos que se insi-

ram no âmbito dos fins desta, bem como usufruir dos benefícios que possam
alcançar através do exercício das atribuições e poderes da Federação;

c) Propôr o que julgarem útil para a Federação e reclamar do que
considerarem prejudicial á acção e funcionamento desta, bem como
contra as infracções às disposições legais e estatutárias, sem prejuízo
de recurso para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Constituem deveres das associadas os previstos na lei e nos presen-
tes estatutos e, em especial:

a) Cumprir com zelo e diligência os mandatos para que hajam sido
eleitas;

b) Contribuir para ao capital social da Federação, nos termos esta-
tutariamente previstos;

c) Cumprir e zelar pelo rigoroso cumprimento da lei e dos presen-
tes estatutos;

d) Participar em geral, nas actividades da Federação e prestar o
trabalho e serviços que lhes competirem;
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e) Concorrer por todas as formas ao seu alcance para o bom nome
e a eficiência da Federação.

ARTIGO 12.º

1 � A demissão deverá ser apresentada por escrito, através de
documento subscrito pelo órgão de administração da entidade
demissionária, acompanhado da acta da reunião da assembleia geral
em que a respectiva resolução, haja sido tomada, com a antecedência
mínima de 180 dias, e tendo em conta o disposto no n.º 3 do artigo 9.º
dos presentes estatutos.

2 � A demissão só produz efeitos no termo do respectivo exercí-
cio social.

3 � Com o pedido de demissão, vencer-se-ão de imediato todas as
obrigações da associada demissionária perante a Federação, não po-
dendo a demissão produzir efeitos enquanto tais obrigações não se
mostrarem integralmente cumpridas.

ARTIGO 13.º

1 � As infracções ao disposto na lei e nos presentes estatutos,
bem como contra as deliberações dos órgãos sociais da Federação,
cometidas pelas associadas serão punidas, consoante a sua gravidade,
pela seguinte forma:

a) Censura;
b) Suspensão, por período não superior a um ano, dos direitos e

benefícios atribuídos às associadas, com excepção dos direitos de re-
curso e de demissão;

c) Exclusão.
2 � A aplicação das sanções, com excepção da exclusão, com-

pete à direcção, cabendo sempre delas recurso para a assembleia
geral.

ARTIGO 14.º

1 � Podem ser excluídas da Federação, as associadas que viola-
rem, grave e culposamente, a lei, os presentes estatutos ou as delibe-
rações dos órgãos sociais da Federação, bem como aquelas que tive-
rem sofrido três penas de suspensão por um período unitário superior
a seis meses.

2 � A exclusão é de competência da assembleia geral e será pre-
cedida de processo disciplinar escrito, instruído pela direcção e com
garantias de defesa da arguida.

ARTIGO 15.º

1 � As associadas demitidas ou excluídas têm direito ao reembolso
do capital por elas realizado, corrigido em função do último balanço
aprovado, sendo reconhecido à Federação, o direito de retenção so-
bre o montante a reembolsar para garantia de indemnização por pre-
juízos decorrentes dos factos que tenham fundamentado a exclusão.

2 � O reembolso processar-se-á no prazo máximo de cinco anos,
podendo a direcção livremente antecipá-lo.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

1 � Os órgãos sociais da Federação, são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral, mediante proposta

da direcção, comissões especiais de carácter consultivo, sendo a sua
composição, funcionamento e duração estabelecidos pela assembleia
geral.

ARTIGO 17.º

1 � As associadas são representadas nos órgãos sociais da Federa-
ção por pessoas singulares, membros daquelas, a designar pelos res-
pectivos órgãos de administração.

2 � Os representantes das associadas na direcção, no conselho
fiscal e na mesa da assembleia geral da Federação, são designados para
o período do mandato previsto nos presentes estatutos.

3 � Os representantes das associadas nos órgãos sociais, da Fede-
ração, devem respeitar as condições de elegibilidade, incompatibilida-
des e restrições de concorrência previstas na lei.

4 � Os representantes das associadas na direcção e no conselho
fiscal da Federação, exercem o cargo em nome próprio, respondendo
a respectiva associada solidariamente com o seu representante pelos
actos deste.

ARTIGO 18.º

1 � Os titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa da as-
sembleia geral, bem como os respectivos suplentes, são eleitos por
um período de três anos, sendo permitida a reeleição.

2 � Para a direcção e o conselho fiscal, serão eleitos dois mem-
bros suplentes, que deverão substituir os efectivos nas faltas e impe-
dimentos destes.

3 � Os membros suplentes poderão participar nas reuniões dos
órgãos que integram, sem direito de voto.

4 � Em caso de vacatura de qualquer cargo da direcção, do conse-
lho fiscal ou da mesa da assembleia geral que não possa ser preenchi-
da com recurso aos membros suplentes, realizar-se-á eleição para os
lugares vagos e para o período em falta até ao termo do mandato.
Esta eleição intercalar só é obrigatória se o quórum de funcionamento
do órgão em que a vaga se deu for afectado.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral é o órgão social supremo da Federação e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obri-
gatórias para todos os órgãos e para as associadas.

2 � A assembleia geral da Federação, é composta por delegados
das associadas, designados pelos respectivos órgãos de administração,
atento o disposto no artigo 17.º destes estatutos, cabendo a cada de-
legado um voto e sendo o número de votos de cada associada fixado
de acordo com as seguintes regras:

a) Cada associada terá um voto na assembleia geral;
b) Acresce para cada associada, um voto por cada 200 dos seus

membros ou sócios ou fracção superior a 100, no mínimo de um e
até ao limite de cinco votos;

c) Acresce, para cada associada, um voto por cada 200 hectares de
área florestal, no mínimo de um e até ao limite de cinco votos;

d) Para além destes critérios, poderão ser atribuídos votos às asso-
ciadas na proporção das relações económicas entre estas e a Federa-
ção, segundo critério a estabelecer em regulamento interno, num
máximo de cinco votos por associada.

3 � Para efeitos de atribuição do número de votos, cada associada
comunicará à Federação, no mês de Dezembro de cada ano, os valo-
res a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 2 do presente artigo. O
número de votos atribuído às associadas é válido para cada ano civil.

4 � Em caso de não cumprimento do disposto no número ante-
rior, cada associada disporá no ano civil seguinte do mesmo número
de votos atribuído no ano anterior, salvo se comprovadamente a
Federação, tiver conhecimento de uma sensível redução das respecti-
vas áreas florestais ou população associativa, casos em que procederá
oficiosamente à redução do número de votos.

5 � No caso de associadas que sejam uniões de cooperativas, os
votos atribuídos nos termos das alíneas b) e c) do n.º 2 do presente
artigo terão em conta os valores referentes às cooperativas que as
integram.

6 � No caso de associadas que sejam cooperativas agrícolas com
secção florestal, os votos atribuídos nos termos da alínea b) do n.º 2 do
presente artigo, terão em conta apenas os membros inscritos naquela
secção.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordiná-
rias, nos termos legais.

2 � A assembleia geral reúne, com natureza extraordinária por
iniciativa do respectivo presidente da mesa ou a requerimento da di-
recção, do conselho fiscal ou de associadas que representem, pelo
menos, 20% do total de votos.

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente, um
vice-presidente, ao qual cabe substituir o presidente nas suas faltas e
impedimentos e um secretário.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral, é convocada pelo presidente da respectiva
mesa com, pelo menos, 15 dias de antecedência, sendo a convocató-
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ria enviada por via postal a todas as associadas e afixada nos locais
em que a Federação tenha a sua sede ou outras formas de representa-
ção social.

2 � A convocatória da assembleia geral, enviada ás associadas será
acompanhada por uma relação nominal destas e do número de votos
que a cada um cabe.

3 � Quando não sejam enviados às associadas juntamente com a
respectiva convocatória, os documentos que devam ser objecto de
discussão e votação na assembleia geral, bem como os livros e do-
cumentos contabilísticos da Federação, serão facultados a exame dos
delegados das associadas, na sede da Federação, a partir da data da
convocação da respectiva assembleia geral.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral, reúne à hora marcada na convocatória se
estiverem presentes associadas que representem mais de metade do
total dos votos.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral reúne uma hora
depois, com qualquer número de presenças.

ARTIGO 24.º

1 � Compete em exclusivo à assembleia geral, para além de ou-
tras matérias previstas na lei:

a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão, as contas do

exercício, o respectivo parecer do conselho fiscal, bem como o orça-
mento e o plano de actividades para o exercício seguinte;

c) Aprovar a forma de distribuição de excedentes;
d) Alterar os estatutos e aprovar e altear os regulamentos internos;
e) Aprovar a fusão e a cisão da Federação;
f) Aprovar a dissolução da Federação, tendo em conta as disposi-

ções estatutárias específicas aplicáveis;
g) Aprovar a filiação da Federação em confederações de coopera-

tivas;
h) Deliberar sobre a exclusão de associadas e funcionar como ins-

tância de recurso em relação às sanções aplicadas pela direcção, sem
prejuízo de recurso para os tribunais.

2 � As matérias anunciadas nas alíneas d), e), g) e h) do número
anterior, para além de outras previstas na lei, carecem para aprova-
ção de, pelo menos, dois terços dos votos expressos.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 25.º

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro e um vogal.

ARTIGO 26.º

Compete à direcção: a administração, gestão e representação da
Federação.

ARTIGO 27.º

1 � A Federação obriga-se com a assinatura de dois membros da
sua direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente ou do
vice-presidente, salvo nos actos de mero expediente, para os quais
basta a assinatura de um director.

2 � A direcção pode delegar no presidente, em outro dos seus
membros, no secretário-geral ou em mandatários, os seus poderes
colectivos de representação.

3 � Quando os poderes de representação referidos no número
anterior sejam delegados em mandatários, o respectivo instrumento
de mandato especificará com precisão a natureza e extensão do man-
dato conferido.

ARTIGO 28.º

1 � A direcção pode contratar um secretário-geral, a quem com-
petirá assegurar o expediente normal, actuar junto dos vários depar-
tamentos e serviços internos, estabelecer as necessárias ligações e
representar a direcção em reuniões, comissões ou grupos de trabalho,
quando indicado pela mesma.

2 � A direcção pode delegar no secretário-geral poderes executi-
vos, quando o entender conveniente para o bom funcionamento dos
serviços.

3 � O secretário-geral participa nas reuniões da direcção e nas
assembleias gerais, sem direito de voto.

4 � Aplicam-se ao secretário-geral as restrições de concorrência
estabelecidas na lei para directores, gerentes, mandatários e membros
do conselho fiscal.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal
ARTIGO 29.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 30.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Federação.

CAPÍTULO V

Das receitas, reservas e distribuição de resultados

ARTIGO 31.º

A contribuição financeira anual das associadas para a Federação, é
aprovada pela assembleia geral, mediante proposta da direcção, na
proporção do número de delegados à assembleia geral, que cabe a cada
associada, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 32.º

São constituídas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal;
b) Reserva para educação e formação cooperativa.

ARTIGO 33.º

A assembleia geral poderá deliberar a constituição de outras reser-
vas, de carácter temporário ou permanente, bem como o respectivo
modo de afectação e aplicação.

ARTIGO 34.º

Os excedentes anuais líquidos da Federação, terão a seguinte aplicação:
a) Pelo menos 5% para a reserva legal, até que esta atinja o mon-

tante do capital social realizado;
b) Pelo menos 1% para a reserva para educação e formação coo-

perativa;
c) As percentagens que forem fixadas em assembleia geral para as

restantes reservas;
d) O remanescente poderá ser distribuído pelas associadas, na pro-

porção do contributo de cada uma, para a formação do resultado, ou
de acordo com outro critério aprovado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Da dissolução e liquidação

ARTIGO 35.º

A dissolução e liquidação do património da Federação, regem-se
pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 36.º

A dissolução voluntária terá de ser deliberada em assembleia geral
convocada expressamente para o efeito, por uma maioria de, pelo
menos, quatro quintos do total dos votos das associadas.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 37.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 38.º

As alterações estatutárias terão de ser deliberadas em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito, sendo a convocatória
para as associadas acompanhada do texto das alterações propostas.

ARTIGO 39.º

Os titulares dos órgãos sociais cessantes, permanecem em funções
até à posse dos novos titulares eleitos, a ser conferida pelo presi-
dente da mesa da assembleia geral.
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ARTIGO 40.º

O foro competente para a resolução dos litígios emergentes dos
presentes estatutos é o da comarca da sede da Federação.

ARTIGO 41.º

São consideradas associadas fundadoras da Federação:
a) As outorgantes da respectiva escritura pública de constituição;
b) As cooperativas e uniões integrantes dos órgãos sociais para o

primeiro mandato;
c) Todas as cooperativas e uniões que sejam admitidas na Federa-

ção no prazo de um ano a contar da respectiva escritura pública de
constituição.

ARTIGO 42.º

Os titulares dos órgãos sociais para o primeiro mandato, triénio de
2000-2002, são:

Direcção: presidente � Ricardo Ferreira Dias, casado, residente na
Rua de Casais, Vila Nova de Monsarros, 3780 Anadia, designado por
COFLORA � Cooperativa Florestal das Beiras, para exercer o cargo
em nome próprio; vice-presidente � António da Silva Pena, casado,
residente em Pedrógão Grande, 3260 Figueiró dos Vinhos, designado
por FICAPE � Cooperativa Agrícola do Norte do Distrito de Leiria,
C. R. L., para exercer o cargo em nome próprio; secretário � Fran-
cisco Alexandre Pignatelli de Sousa Vasconcellos, casado, residente
em Quinta da Cabreira, Margaride, 4610-213 Felgueiras, designado por
Cooperativa Agrícola de Felgueiras � Caves Felgerias Rúbeas, C. R.
L., para exercer o cargo em nome próprio; tesoureiro � José Ma-
nuel Pereira Mendes, casado, residente em Lobão da Beira,
3460 Tondela, designado por COOBEST � Cooperativa Agrícola
Terra de Besteiros, para exercer o cargo em nome próprio; vogal �
Maria Cristina Ferreira Sanches, casada, residente em Urbanização do
Outeiro, lote 34, 3.º, esquerdo, São Gonçalo, 4600 Amarante, desig-
nada por RURALBASTO � Cooperativa de Desenvolvimento
Agro-Florestal de Basto, para exercer o cargo em nome próprio;
primeiro-suplente � Basto Simões Esteves, casado, residente na
Avenida do Dr. José Luciano de Castro, 3780 Anadia, designado por
COFLORA � Cooperativa Florestal das Beiras, para exercer o cargo
em nome próprio; segundo-suplente � José Silva Gomes, casado,
residente em Ribeira de São Pedro, 3260 Figueiró dos Vinhos, desig-
nado por FICAPE � Cooperativa Agrícola do Norte do Distrito de
Leiria, C. R. L., para exercer cargo em nome próprio.

Conselho fiscal: presidente � Carlos dos Santos Alves, casado,
residente na Avenida de Nuno de Montemor, bloco 6, 2.º, 6300 Guar-
da, designado por AGROGUARDA � Cooperativa Agro-pecuária do
Concelho da Guarda, para exercer cargo em nome próprio; vogais �
Felisberto Nunes Ferreira da Costa, casado, residente na Rua de Iná-
cio Simões, 3330-456 Vila Nova do Ceira, designado por Coopera-
tiva Silvo-Agro-Pecuária de Vila Nova do Ceira, para exercer cargo
em nome próprio; e, António Amaral Pinto, casado, residente em
Viseu, designado por Adega Cooperativa de Tondela � Secção Flo-
restal, para exercer cargo em nome próprio; primeiro-suplente � José
Pina Fonseca, casado, residente em Quinta do Prado, 6300 Guarda,
designada por AGROGUARDA � Cooperativa Agro-Pecuária do
Concelho da Guarda, para exercer cargo em nome próprio;
segundo-suplente � António Joaquim Duarte Simões Dias, casado,
residente na Rua das Figueirinhas, 3330-458 Vila Nova do Ceira, de-
signado por Cooperativa Silvo-Agro-Pecuária de Vila Nova do Ceira,
para exercer cargo em nome próprio.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13465155

FLEET CARE SOLUTIONS, ALUGUER
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 964/20010130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505226626; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20010130.

Certifico que entre Karim Ramos Issá, Fara Nazim Ahamad Mahomed
Rehemtula, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fleet Care Solutions, Aluguer de
Veículos Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Redondo, 119,
2.º, Lisboa, freguesia de Coração de Jesus.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes e criadas e encerradas sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação em qualquer parte do País ou do es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

Tem por objecto o aluguer, comércio, importação, exportação de
veículos automóveis novos e usados, respectivas peças e acessórios e
gestão de frotas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos dois sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser designados
gerentes e a todo o tempo destituídos, outros sócios ou terceiros es-
tranhos à sociedade.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de terceiros, depende do consentimento
da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades, as assem-
bleias gerais, serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 7.º

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

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

forma de apreensão judicial ou administrativa;
c) No caso de falecimento ou interdição do titular;
d) No caso de divórcio do titular, se a partilha subsequente, a quota

não for adjudicada ao mesmo.
2 � O preço da amortização salvo disposição legal em contrário,

será o resultante do último balanço aprovado em assembleia geral ou
outro feito especialmente para o efeito e poderá ser pago em quatro
prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem vencimento de juro
vencendo-se a primeira na data da deliberação.

3 � A quota poderá figurar no balanço como quota amortizada,
ser dividida e criada uma ou várias quotas, destinadas a serem aliena-
das a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas, aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 25 000 euros, mediante deliberação
unânime dos sócios.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras so-
ciedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por lei
especial, bem como fazer parte de agrupamentos complementares de
empresas ou de agrupamentos europeus de interesse económico.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 11369159

L. N. K. FILMES � SOCIEDADE COMERCIAL DE CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 963/20010130; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505238209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20010130.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma L. N. K. Filmes � Sociedade Comer-
cial de Cinema, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Amaro à Es-
trela, 17-A, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social no País.

2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer e comércio de fita, filmes,
vídeos ou qualquer outra forma tecnológica de registos cinematográ-
ficos e audiovisuais, máquinas cinematográficas, de vídeos e de re-
produção audiovisual, seus anexos e derivados, exploração sob a for-
ma de arrendamento, ou qualquer outra, de salas de cinema para
exibição de filmes próprios ou alheios, aluguer, comércio e explora-
ção de meios audiovisuais e de comunicação multimédia, de forma
simples ou interactiva, compra e venda de máquinas, equipamentos e
produtos destinados à indústria do cinema, audiovisual e multimédia e
exploração directa ou indirecta de bares e congéneres em conexão
com a exploração de salas de cinema.

3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em cinco quotas: uma de 922 218$, detida pela sócia
JRP Corporação Industrial � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A.; outra de 20 048$, detida pela sócia LNK Vídeo, L.da;
outra de 20 048$, detida pelo sócio Dr. João Paulo da Cunha Malha-
do de Oliveira Abreu; outra de 20 048$, detida por Ramiro Neves
Vieira; e outra de 20 048$, detida por Ricardo das Neves Gomes Vieira.

§ único. A sociedade por deliberação unânime da assembleia geral,
poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capital até ao
triplo do capital social e os sócios poderão fazer suprimentos à so-
ciedade, sempre que esta deles carecer, que vencerão juros ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre.
A cessão a estranhos, carece de autorização da sociedade a quem

em primeiro lugar e aos sócios em segundo, é conferido direito de
preferência.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes, sócios ou não,
eleitos em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de dois ge-
rentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

§ único. Ficam desde já designados gerentes Ramiro Neves Vieira,
Dr. João Paulo Cunha Malhado de Oliveira Abreu e Ricardo das Ne-
ves Gomes Vieira.

6.º

A sociedade pode adquirir quotas ou participações sociais noutras
sociedades mesmo com objecto diferente e pode, igualmente, partici-
par em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrendamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota.
2 � A contrapartida da amortização será determinada com base

na situação líquida da sociedade, constante do balanço a elaborar, com
referência à data em que ocorreu ou produziu efeitos o facto determi-
nante da amortização.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios com antece-
dência mínima de 20 dias.

9.º

Nos casos omissos, observar-se-ão as deliberações dos sócios, devi-
damente tomadas e as disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13482157

LUZ ÁFRICA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 962/20010130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505165961; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010130.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luz África � Construções, L.da, e
tema sua sede na Rua de Antero de Quental, 41, 1.º, Lisboa, freguesia
dos Anjos.

2 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar li-
vremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e estabelecer sucursais, delegações ou outras formas locais
de representação social, no País ou no estrangeiro.

3 �A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: empreitada de obras públicas e priva-
das e todos os trabalhos de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio João Mendes Moreira; e uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Judite Teresa
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio João Mendes Moreira.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado

em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração, consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, em todos os demais
casos carece do consentimento da sociedade.

2 � Tratando-se de cessão onerosa de quota, fica reconhecido o
direito de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes, a exer-
cer nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Se uma quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em

massa falida; 
c) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens a quota fique a per-
tencer ao cônjuge que não seja o seu titular;

d) Se o sócio for interditado ou julgado inabilitado;
e) Se a quota tiver sido cedida sem autorização da sociedade, sendo

esta devida.
2 � Nos casos previstos nas alíneas c), d) e e) do número ante-

rior, a contrapartida da amortização será igual ao valor que para a
quota resulte do último balanço legalmente aprovado, sendo o prazo
para exercer o direito de amortização de três meses, a contar do
conhecimento do facto que lhe deu lugar.
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ARTIGO 7.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral, por maioria simples, poderá deliberar afectar a
reservas a percentagem do lucro distribuível que entender, inclusivé a
totalidade, ou mantê-la em resultados transitados.

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13482076

IMOVISÃO SUL � GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 957/20010129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505261073; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20010129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

É constituída e reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis e pelas
dos presentes estatutos, uma sociedade anónima que adopta a firma
Imovisão Sul � Gestão e Investimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta Bocage, 6-A,
escritório F, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sede social ser transferida para outro local do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser abertas ou encerradas
quaisquer sucursais, filiais, agências, delegações, escritórios ou quais-
quer outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste na construção, urbanização e gestão de
imóveis, compra de imóveis, para si ou para revenda, promoção e
exploração de imóveis, e também todas as operações sobre todos os
tipos de móveis e imóveis.

ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no ca-
pital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais ou
em consórcios, agrupamentos complementares de empresas e em asso-
ciação, em participação, ainda que o objecto de uma e outras não apre-
sente nenhuma relação directa ou indirecta, com o seu próprio capital
social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações, prestações acessórias

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado é de 50 000 euros,
representado por 50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada

uma, encontrando-se distribuído da seguinte forma: Imocom II, Ges-
tão e Investimentos Imobiliários, S. A., 37 000 euros; Alejandro
Manuel Rodrigues Martins, 6250 euros; Acácio António de Seabra
Baptista, 6250 euros; Sofia Maria Conceição Lourenço da Silva,
250 euros; Frederico Fortes Seabra Baptista, 125 euros; e, Ana For-
tes Seabra Baptista, 125 euros.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e são reciproca-
mente convertíveis nos termos da lei. Pode haver títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � As despesas de conversão de títulos são encargo dos accionistas.
4 � A sociedade poderá adquirir acções próprias e obrigações pró-

prias e efectuar sobre elas as operações mais convenientes para o
interesse social e que foram permitidas por lei.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Mediante deliberação da assembleia geral, os accionistas poderão
efectuar prestações acessórias de capital até 15 vezes, o capital so-
cial reembolsável segundo um escalonamento definido pela assembleia
geral, os quais vencem ou não, uma taxa de juro a fixar pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos mercados interno ou
externo, observados os condicionalismos legais e por deliberação da
assembleia geral.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

Conselho de administração

1 � A sociedade será administrada e representada por um conse-
lho de administração, composto por três ou cinco membros, eleitos
em assembleia geral, para exercerem o seu mandato durante três anos
consecutivos, sem prejuízo de reeleição uma ou mais vezes.

Um dos administradores poderá ser designado pelos accionistas
minoritários, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 6 do
artigo 392.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Incumbe à assembleia geral fixar o número de administradores
que compõem o conselho de administração.

3 � Compete à assembleia geral designar o presidente do conselho
de administração.

4 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do con-
selho.

5 � Cada administrador, antes do início do respectivo exercício,
prestará caução no montante legal.

6 � A caução dos administradores é dispensada nos termos do
artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o interesse da
sociedade o exigir, pelo menos uma vez semestralmente, e as delibera-
ções, que deverão constar de acta, serão tomadas por maioria de votos.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

ARTIGO 10.º

1 � Além do disposto na lei, compete especialmente, ao conselho
de administração:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, a sociedade praticando to-
dos os actos e operações necessários à prossecução do objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente;

c) Adquirir, alienar, onerar ou hipotecar quaisquer bens ou direitos,
mobiliários ou imobiliários e tomar e dar de arrendamento quaisquer
prédios;

d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir
ou nelas transigir, e comprometer-se em arbítrios;

e) Constituir mandatários nos termos da lei.
2 � O conselho de administração não pode aceitar, sacar ou en-

dossar letras nem conceder quaisquer garantias, desde que tais actos
não respeitem ao objecto e operações próprias da sociedade.
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ARTIGO 11.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente ou do vice-presidente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos precisos termos

dos respectivos mandatos;
c) Pela assinatura de qualquer administrador para os actos de mero

expediente.

ARTIGO 12.º

Fiscalização

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único e
respectivo suplente, nos termos das alterações que foram introduzidas
no Código das Sociedades Comerciais, pelo Decreto-Lei n.º 257/96, de
31 de Dezembro, eleitos em assembleia geral para exercer o seu man-
dato durante três anos consecutivos, sem prejuízo de reeleição.

ARTIGO 13.º

Remunerações

1 � As remunerações dos membros que constituem o conselho de
administração, serão estabelecidos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar numa comissão de
accionistas a fixação das remunerações.

CAPÍTULO IV

Das assembleias gerais

ARTIGO 14.º

Deliberações dos accionistas

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, designadamente,
através de assembleias gerais, regularmente convocadas e reunidas.

2 � Os accionistas podem tomar deliberações unânimes por escri-
to e bem assim reunirem-se em assembleia geral, sem observância de
formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e todos ma-
nifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre
determinado assunto, nos termos do artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

3 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira con-
vocatória, têm que estar presentes ou representados accionistas titu-
lares da maioria do capital social.

4 � Compete à própria assembleia geral, proceder à eleição da sua
mesa, constituída por um presidente e um secretário, accionista ou
não e que exercerão o seu mandato, durante três anos, sem prejuízo
de reeleição.

ARTIGO 15.º

Participação dos accionistas nas assembleias gerais

1 � Terão direito a participar nas assembleias gerais, os accionis-
tas que, sejam possuidores de um mínimo de 100 acções.

2 � Em assembleia geral a cada 100 acções, corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito de voto não podem assistir às as-

sembleias gerais, sem prejuízo do direito de se agruparem e se faze-
rem representar para o efeito, nos termos legais aplicáveis.

4 � É também vedado aos obrigacionistas assistirem às reuniões
da assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Modo de representação de accionistas

1 � Sem prejuízo do mais legal, um accionista só pode fazer-se
representar em assembleia geral, por um membro do conselho de
administração ou por outro accionista.

2 � O mandato para representação em assembleia, pode ser con-
ferido sob a forma de simples carta dirigida ao presidente da assem-
bleia geral, a quem compete a verificação da autenticidade da mesma
carta.

ARTIGO 17.º

Deliberações da assembleia geral

As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por maioria
absoluta dos votos presentes ou representados, excepto as relativas a
alteração dos estatutos, aumento do capital social, fusão, cisão, trans-
formação e dissolução da sociedade, para as quais é necessária a maioria
de dois terços.

ARTIGO 18.º

Reuniões

A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada ano para:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício

anterior;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-

buídas ou aquelas que, eventualmente, se tornem necessárias por vir-
tude de ocorrências determinadas.

CAPÍTULO V

Ano social, aplicação de resultados e disposições finais

ARTIGO 19.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Lucros

Os lucros apurados em cada ano terão a seguinte aplicação:
a) 5% para reserva legal, enquanto não estiver preenchida;
b) O restante será distribuído, conforme deliberação dos accionistas.

ARTIGO 21.º

Penhor e caução de acções próprias

1 � Se as acções forem dadas em penhor ou caução que não seja
à própria sociedade, ou forem penhoradas ou arrestadas, a sociedade
poderá adquiri-las por deliberação da assembleia geral.

2 � A aquisição das acções, prevista no n.º 1, será feita pelo valor
nominal, acrescido da parte que às participações caiba nos fundos de
reserva, segundo o último balanço.

ARTIGO 22.º

Dissolução

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quando
assim seja deliberado por uma maioria de accionistas, reunidos em
assembleia geral, que representem pelo menos, dois terços do capital
social.

2 � Compete ao conselho de administração, proceder à liquidação
da sociedade, quanto o contrário não for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 23.º

Corpos sociais

Ficam desde já eleitos os seguintes corpos sociais, para o triénio de
2000-2002:

Assembleia geral: presidente � Frederico Fortes de Seabra Baptista,
portador do bilhete de identidade n.º 11506208, emitido em 10 de
Novembro de 1994, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, sol-
teiro, com o número de contribuinte 215688929; secretário � Már-
cia Maria Tavares de Oliveira, portador do bilhete de identidade
n.º 6529113, emitido em 8 de Abril de 1997, pelo Arquivo de Iden-
tificação de Lisboa, casada, com o número de contribuinte 171333063.

Conselho de administração: presidente � Alejandro Manuel Rodri-
gues Martins, portador do bilhete de identidade n.º 11422653, emiti-
do em 6 de Junho de 1995, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,
casado, com o número de contribuinte 194828786; vice-presidente �
Acácio António Seabra Baptista, portador do bilhete de identidade
n.º 2436862, emitido em 7 de Janeiro de 1997, pelo Arquivo de Iden-
tificação de Lisboa, casado, com o número de contribuinte 128357355;
administrador � Jorge Manuel Correia Pires, portador do bilhete de
identidade n.º 6248169, emitido em 16 de Fevereiro de 1995, pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa, solteiro, com o número de con-
tribuinte 152818634.

Fiscal único: efectivo � Bernardo & Muralha, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Tomaz Ribeiro, 41, 3.º,
direito, 1050 Lisboa, representada pelo seu sócio José António
Rodriguez Pedro Muralha, casado, residente na Rua de Sampaio Bru-
no, 23, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplente � António Bernardo, revisor
oficial de contas, casado, residente na Praça de José Fontana, 10, 5.º,
esquerdo, 1050 Lisboa.
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ARTIGO 24.º

Operações sociais

1 � As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para
o que o conselho de administração, fica autorizado a celebrar quais-
quer negócios jurídicos em nome da sociedade e a proceder, desde já,
aos levantamentos necessários ao giro social.

2 � Sem prejuízo do que está estipulado na lei, a sociedade assume
de pleno direito, os direitos e obrigações, decorrentes de quaisquer
negócios que, em seu nome, tenham sido celebrados pela administra-
ção, a partir da data deste contrato e antes do registo definitivo na
Conservatória do Registo Comercial, para o que fica desde já, conce-
dida a necessária autorização.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13135031

LISBOA � 3.A SECÇÃO

ZRTI � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8464/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504163965;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/010123.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 22 de Dezembro de 2000.
Período: triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: presidente � António Maria de Souza

Soares Franco, casado, residente na Quinta de Camarate, Azeitão;
vogais � Jorge Francisco Soares Franco de Avillez, viúvo, residente
na Praça da República, 18, Vila Nogueira de Azeitão, Azeitão; e
Domingos Maria de Souza Soares Franco, casado, residente na Quinta
de Camarate, Azeitão.

Fiscal único: efectivo � A. P. Malheiro Veloso & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Melo e
Sousa, 395, 4.º, A, Estoril, Cascais; suplente � Amável Calhau, Ri-
beiro da Cunha & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede na Rua da Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Secretário: efectivo � Isabel Maria Gariso de Oliveira Garcia, sol-
teira, residente na rua de Castilho, 63, 6.º, Lisboa; suplente � Vera
Boudry de Carvalho Magalhães Mexia, solteira, residente na Rua de
Castilho, 63, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 10-2-122 378

TRÊS MIL E SESSENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9761/991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504606026;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/010222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, pertence
a ambos os sócios que, desde já, ficam designados gerentes, bastando
a assinatura de um gerente para a vincular validamente.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326574

SUMA � SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7305/970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503210560;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 20/010222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a prestação dos seguintes tipos de servi-
ços de carácter urbano, tanto público como privados, incluindo,
quando for o caso, a execução das obras, estudos ou projectos que
para tal fim sejam necessários, e quer o regime de concessão adminis-
trativa, arrendamento, contrato de exploração ou contrato de ges-
tão, quer em quaisquer outras modalidades (compreendendo a consti-
tuição de empresas mistas, de sociedades de todo o tipo, cooperativas
ou outras formulas admitidas na legislação aplicável):

a) Recolha e transporte de resíduos sólidos e urbanos;
b) Recolha e transporte de resíduos tóxicos e perigosos;
c) Recolha e transporte de resíduos industriais;
d) Recolha e transporte de resíduos hospitalares;
e) Centrais de transferência de resíduos sólidos, urbanos e industriais;
f) Limpeza de escritórios, aeroportos, metropolitanos, portos, jar-

dins, instalações industriais, matadouros, mercados e todo o tipo de
instalações, sejam públicas ou privadas;

g) Limpeza urbana;
h) Tratamento e eliminação de resíduos sólidos urbanos, industriais,

hospitalares, tóxicos e perigosos;
i) Aterros sanitários;
j) Centrais de tratamento reciclagem, compostagens e incineração,

com ou sem recuperação de energia;
l) Manutenção de ETA e ETAR;
m) Mobiliário urbano;
n) Parques e Jardins;
o) Transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrém.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154447

TOTODIVER � MÁQUINAS E DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5462/941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503292540;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 30 e 31/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Carlos Alberto Martins Freire,
por renúncia, em 8 de Novembro de 2000; e foi alterado parcialmen-
te o contrato quanto aos artigos 2.º, 4.º e 5.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade fica com a sua sede na Rua dos Anjos, 80, cave,
direita, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$, e está
dividido em duas quotas: uma de 320 000$, pertencente à sócia
KCM � Actividades Hoteleiras e Restauração, L.da; e uma quota de
80 000$, pertencente ao sócio Severino António Rodrigues Correia.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Seve-
rino António Rodrigues Correia que, fica desde já, nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326671

SINAIRAM � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5546/941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503313050;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 22/010220.
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Certifico que, a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade anónima, que se passa a reger pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima, sob a firma
SINAIRAM � Sociedade de Investimento e Administração de
Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, urba-
nização e loteamento de propriedades, compra e venda de bens mó-
veis e imóveis, revenda de imóveis adquiridos para esse fim, arrenda-
mento e administração de bens imóveis e, bem assim, qualquer outro
tipo de investimento imobiliário.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idêntico
ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem sede na Rua de Manuel Rodrigues da Silva, 8,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A administração poderá transferir a sede social para qualquer
outro local do concelho ou para qualquer outro local de algum conce-
lho limítrofe e poderá promover a abertura e encerramento de dele-
gações, filiais, sucursais, agências ou outra forma de representação
onde e quanto mais interessar à sociedade, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, e está integralmente reali-
zado.

2 � O capital social, está representado por 50 000 acções com o
valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis a mera solicitação dos accionistas.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000 acções.

3 � Os títulos serão subscritos por quem obrigue a sociedade e
autenticadas com o seu selo branco.

4 � As acções e obrigações emitidas pela sociedade, podem reves-
tir forma meramente escritural, sendo as tituladas e as escriturais
reciprocamente convertíveis.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir acções próprias,
bem como realizar sobre elas quaisquer operações em direitos permi-
tidas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei, aplicando-se
às obrigações próprias o disposto na cláusula anterior.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

A sociedade tem por órgãos: a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração, o fiscal único e o secretário.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, 100 acções registadas em seu nome.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral,

pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente, outro
accionista ou qualquer membro da administração, mediante simples
carta dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral, será composta por um presidente
e um ou dois secretários, eleitos pela assembleia geral, pelo período
de três anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser ree-
leitos.

2 � Não obstante, eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral, mantêm-se em funções até à sua substituição, ou
até ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que
primeiro ocorrer.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá reu-
nir e deliberar, estando presentes accionistas titulares da maioria ab-
soluta do capital social.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, n.º 2, as alterações do
contrato social, incluindo os aumentos de capital, a fusão, cisão, trans-
formação e dissolução da sociedade apenas poderão ser aprovados em
deliberação da assembleia geral, tomada por votos correspondentes a
dois terços do capital social.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração será exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por um presidente e dois vogais, podendo igual-
mente ser exercida por um administrador único, sempre que a lei o
admita e a assembleia geral o delibere.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão elei-
tos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � No caso de ser constituído um conselho de administração, ao
presidente, como tal indicado pela assembleia geral, cabe o voto de
qualidade em caso de empate nas deliberações do conselho.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores, será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � Para além do presidente do conselho de administração, pode-
rá a assembleia geral nomear um administrador-delegado, definindo
os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade, caber ao
próprio conselho de administração, nos termos da lei.

6 � O conselho de administração e o administrador único poderão
nomear procuradores da sociedade nos termos da lei.

ARTIGO 15.º

1 � Os administradores e procuradores, terão ou não remunera-
ção, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � A ausência de deliberação impede a percepção de retribuição.

ARTIGO 16.º

1 � Ao conselho de administração e ao administrador único, quando
houver, compete representar e gerir a sociedade nos mais amplos
termos em direito permitido.

2 � É vedado aos membros da administração, vincular a sociedade
em actos estranhos ao interesse da mesma.

3 � As deliberações do conselho de administração, serão tomadas
por maioria dos presentes.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura ou interdição do administrador único;
b) Com a assinatura ou intervenção do presidente do conselho de

administração;
c) Com a assinatura ou intervenção conjunta de dois adminis-

tradores;
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d) Com a assinatura ou intervenção conjunta de um administrador
e de um procurador;

e) Com a assinatura ou intervenção de um administrador ou de um
procurador com poderes especiais ou delegados para o acto.

2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer
administrador ou de um procurador, nos termos da respectiva
pro_curação.

CAPÍTULO VI
Fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único, que
será obrigatoriamente revisor oficial de contas ou sociedades de revi-
sores oficiais de contas.

2 � O fiscal único será eleito por períodos de três anos, devendo
a assembleia geral que proceder á eleição eleger também um fiscal
suplente, o qual será igual e obrigatoriamente, revisor oficial de con-
tas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VII
Secretário

ARTIGO 19.º

O secretário e o suplente, são designados pelo conselho de admi-
nistração ou pelo administrador único, conforme o caso, pelo prazo
e com as competências previstas na lei.

CAPÍTULO VIII
Disposições diversas

ARTIGO 20.º

1 � Os lucros sociais líquidos apurados em cada exercício, depois
de feitas as amortizações legais, terão a seguinte aplicação:

a) 5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal, enquanto não
estiver preenchido ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) 50%, pelo menos, para distribuição pelos accionistas;
c) O saldo que não tenha sido utilizado nos termos das

alíneas precedentes, para os fins deliberados na assembleia geral.
2 � Em deliberação tomada por votos correspondentes a dois ter-

ços do capital social, poderá a assembleia geral decidir não distribuir
em percentagem inferior à estabelecida na alínea b) do número ante-
rior.

ARTIGO 21.º

Em caso de liquidação da sociedade e, salvo deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os quais não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer funções de liquidatários.

Designação dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: presidente � Ricardo Augusto Parrei-

ra de Faria Blanc, casado, residente na Avenida de António José de
Almeida, 40, 2.º, direito, Lisboa; vogais � António Gonçalo Rúbio
de Faria Blanc e Maria Cândida Rúbio de Faria Blanc Tavares.

Fiscal único: efectivo � Oliveira Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Columbano
Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; suplente � Fernando Marques de
Oliveira, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de São
Sebastião, 59, Porto Salvo, Oeiras.

Secretário: efectivo � Natália Cunha Garcia Alves Nogueira da Silva,
casada, residente na Rua de Almeida Brandão, 19, Lisboa; suplente � Ale-
xandre Gonçalo Oliveira Perdigão, casado, residente na morada anterior.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446707

SINAIRAM � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5546/941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503313050;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento do capital social de 500 000$ para 50 000 euros, com rede-
nominação do capital para euros, tendo o respectivo registo o se-
guinte teor:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 18/010220.
Reforço de capital e redenominação.
Montante do reforço e como foi subscrito: 9 524 100$, em supri-

mentos, subscrito por ambas as sócias.
Capital após o reforço: 50 000 euros, ficando cada sócia com uma

quota de 25 000 euros.

Certifico ainda que, o texto seguinte, é a reprodução integral do
relatório do revisor oficial de contas, relativo ás entradas em espécie:

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86,
de 2 de Setembro.

1 � Introdução:
José Alberto Campos Dias, revisor oficial de contas n.º 365, vem

nos termos do artigo 28.º, do Código das Sociedades Comerciais, emitir
relatório sobre a verificação das entradas em espécie, com que vai ser
realizado o aumento de capital da sociedade SINAIRAM � Sociedade
de Investimento e Administração de Imóveis, L.da, com sede na Rua
de Manuel Rodrigues da Silva, 8, freguesia do Lumiar, em Lisboa,
pessoa colectiva n.º 503313050, com o capital social actual de
500 000$.

Em assembleia geral de 12 de Janeiro de 2001, foi deliberado o
aumento de capital de 500 000$ para 10 024 100$, no montante de
9 524 100$, por conversão de suprimentos relevados na conta de
empréstimos dos sócios.

2 � Identificação dos bens:
Os bens que constituirão as entradas em espécie com que os sócios

irão realizar a sua participação no aumento de capital identificado
acima, no montante de 9 524 100$, são parte dos créditos que os
sócios detêm sobre a sociedade, repartidos da seguinte forma:

i) R. A. M. � Sociedade de Construções e Administração
Predial, S. A., 4 762 050$; e

ii) SINAI � Sociedade de Investimentos e Administração de
Imóveis, L.da, 4 762 050$.

Estes créditos encontram-se contabilizados na sociedade, na res-
pectiva conta «sócios-empréstimos», cujos saldos são substancialmente
superiores às entradas previstas para capital e cujos incrementos das
respectivas contas comprovámos através de entradas em bancos.

3 � Identificação dos titulares:
3.1 � R. A. M. � Sociedade de Construções e Administração

Predial, S. A., com sede na Rua de Manuel Rodrigues da Silva, 8, fre-
guesia do Lumiar, em Lisboa, contribuinte n.º 502727039;

3.2 � SINAI � Sociedade de Investimentos e Administração de
Imóveis, L.da, com sede na Rua do Padre Américo, 10-A, escritório
3, freguesia de Carnide, em Lisboa, contribuinte n.º 502381906.

4 � Avaliação dos bens:
Os créditos a utilizar para realização do capital, foram valorizados

pelo valor nominal de 9 524 100$.
5 � Face ao exame que efectuei, através da análise de contas dos

sócios e fotocópias dos talões e outros comprovantes de depósito,
declaro que os créditos a incorporar no capital, atingem o valor do
aumento de capital subscrito pelos sócios identificados no n.º 3 e na
proporção mencionada no n.º 2.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2001. � José Alberto Campos Dias, re-
visor oficial de contas n.º 365.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14136023

ROLIVO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8630/980804; identificação de pessoa colectiva n.º 501113061;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 14/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Renato Garcez Pereira, Aníbal de
Leça Pereira e de José Fernandes Teixeira da Rocha, por renúncia,
em 31 de Janeiro de 2001, 27 de Dezembro de 2000 e 27 de Dezem-
bro de 2000, respectivamente.
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Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 15/
010220.

Foi alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 da cláusula
1.ª, que passa a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 1.ª

2 � Tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis, 114, 6-A, na
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, ficando a ge-
rência autorizada a desloca-la, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, sem necessidade do consentimento de outros ór-
gãos sociais.

Pela inscrição n.º 20, apresentação n.º 16/010220.
Designação de gerentes em 27 de Dezembro de 2000, de Júlio Emílio

Gonçalves Louro e João Paulo Carrasquinho Gonçalves Louro.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446685

RUÍDO VISUAL, COMUNICAÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6994/960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503718157;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumento o
capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 1.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Ruído Visual, Comunicação Gráfica, L.da,
e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Soeiro Pereira Gomes,
lote 1 (edifício da Bolsa), 3.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima.

§ único.

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2250 euros, pertencente à sócia Ana Cristina da Silva Novo; uma do
valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio José Pedro dos
Anjos Louçada Coelho; e uma do valor nominal de 500 euros, per-
tencente ao sócio Mário Francisco Valente Baltazar Valente.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446588

TERCOS � IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2455/910207; identificação de pessoa colectiva n.º 502176245;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/010220.

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

Deslocação da sede: Rua de D. Duarte, 2, 3.º, direito, freguesia de
Santa Justa, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 40/
010220.

Cessação das funções da gerência de Manuel Vítor da Silva Fer-
reira, por renúncia, em 24 de Julho de 2000.

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 41/010220.
Designação de gerente, em 24 de Julho de 2000, de Jorge Manuel

Ferreira, casado, residente na Avenida de Gomes Pereira, 105, 8.º,
esquerdo, Lisboa.

Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 42/010220.
Foi aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com

redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já deposi-
tado nos termos legais, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas: uma de 4900 euros, pertencente ao sócio Manuel Vítor
da Silva Ferreira; e outra de 100 euros, pertencente à sócia Maria
Manuela Nóbrega Vieira da Costa.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446537

ZAGOPE, MSF, TÂMEGA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48/010220; identificação de pessoa colectiva n.º 505224950;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/010220.

Certifico que foi constituído o agrupamento complementar de
empresas em epígrafe, o qual se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

Denominação

O Agrupamento Complementar de Empresas, adopta a denomina-
ção de ZAGOPE, MSF, TÂMEGA, A. C. E.

CLÁUSULA 2.ª

Sede

O Agrupamento tem a sua sede na Avenida de Frei Miguel Con-
treiras, 54, 7.º, 1749-083 Lisboa, podendo ser transferida dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante deliberação
do conselho de administração.

CLÁUSULA 3.ª

Objecto

O objecto do presente Agrupamento, consiste na execução de for-
ma integrada dos trabalhos da empreitada de construção da Linha
Amarela, do Metropolitano de Lisboa, E. P., e acessoriamente, a
distribuição e partilha de lucros.

CLÁUSULA 4.ª

Capital

O Agrupamento não tem capital próprio.

CLÁUSULA 5.ª

Duração

1 � O presente Agrupamento tem duração limitada.
2 � A existência do Agrupamento terminará:
a) Se 12 meses após a constituição do Agrupamento, nenhuma

empreitada lhe tenha sido adjudicada;
b) No caso de lhe terem sido adjudicadas uma ou mais empreitadas

referidas na cláusula 3.ª do Agrupamento, quanto tiver cessado toda a
responsabilidade resultante da execução dos trabalhos, ou seja, após a
recepção definitiva da(s) empreitada(s) referidas na cláusula 3.ª su-
pra, liquidação de todas as contas e encargos relativos à mesma, e
resolução de todos os conflitos, questões, divergências e litígios por
referência à mencionada empreitada entre as agrupadas ou relativa-
mente a quaisquer terceiros.

CLÁUSULA 6.ª

Participação

As participações das agrupadas no Agrupamento são as seguintes:
a) ZAGOPE, 38%;
b) MSF, 29%;
c) Tâmega, 33%.
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CLÁUSULA 7.ª

Cessão de participação

1 � Nenhuma das agrupadas pode transferir ou ceder, no todo ou em
parte, a sua participação no Agrupamento ou fazer-se substituir por ter-
ceiros no cumprimento das suas obrigações, sem que haja sido prévia e
expressamente autorizada, para tanto, pelas demais agrupadas.

2 � As agrupadas terão direito de preferência na eventual transfe-
rência ou cessão das participações de qualquer delas.

CLÁUSULA 8.ª

Subempreitadas

Para a execução dos trabalhos que constituem o objecto do Agru-
pamento, este poderá sempre que o entender por conveniente, re-
correr a subempreitadas.

CLÁUSULA 9.ª

Responsabilidade

1 � A responsabilidade jurídica do Agrupamento, relativa à exe-
cução dos trabalhos que constituem o seu objecto, é solidariamente
assegurada pelas agrupadas, salvo se outro regime vier a ser conven-
cionado com pessoa determinada.

2 � Em caso de responsabilização de qualquer das agrupadas por
actos praticados por outra ou outras agrupadas, terá a agrupada assim
responsabilizada direito de regresso contra cada uma das demais agru-
padas em causa, até ao limite da sua participação no Agrupamento,
fixado na cláusula 6.ª supra.

3 � Não obstante, entre as agrupadas, tal responsabilidade será
repartida na proporção das respectivas participações, conforme defi-
nida na cláusula 6.ª, excepto no caso de tal responsabilidade resultar
do não cumprimento, por parte de uma ou mais agrupadas das suas
obrigações, caso em que será apenas suportada pela agrupada faltosa.

CLÁUSULA 10.ª

Assembleia geral

1 � A assembleia geral, é constituída pelas agrupadas, devendo cada
uma delas nomear um representante.

2 � Na assembleia geral, cada agrupada será titular de um voto.
3 � As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por unani-

midade.
4 � À assembleia caberá a aprovação de contas e terá a compe-

tência definida legalmente, podendo ser chamada a deliberar sobre os
assuntos que lhe sejam cometidos pelo conselho de administração.

5 � As reuniões serão convocadas pelo presidente do conselho de
administração, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer das
agrupadas, e serão presididas pelo representante designado pela
ZAGOPE.

CLÁUSULA 11.ª

Conselho de administração

1 � A administração do Agrupamento será exercida por um con-
selho de administração, composto por um membro efectivo e um
suplente, nomeado por cada uma das agrupadas, pelo período de qua-
tro anos.

2 � A ZAGOPE designará um representante que presidirá ao con-
selho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração, não serão remu-
nerados, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

4 � O conselho de administração, reunirá quando convocado por
qualquer dos seus membros e, pelo menos, uma vez por mês.

5 � O conselho de administração deliberará por unanimidade.
6 � Ao conselho de administração, cabe definir as linhas gerais a

que deve obedecer a gestão do Agrupamento, definindo a sua estraté-
gia e linhas gerais de actuação, com vista à optimização de resultados
na condução da(s) empreitada(s) adjudicada(s).

CLÁUSULA 12.ª

Vinculação do Agrupamento

O Agrupamento obrigar-se-á por qualquer uma das seguintes for-
mas:

a) Assinatura de três representantes das agrupadas no conselho de
administração;

b) Assinatura de dois representantes das agrupadas no conselho de
administração, mediante prévia deliberação unânime do conselho de
administração; ou

c) Assinatura de um ou mais procuradores, nos termos da respec-
tiva procuração.

CLÁUSULA 13.ª

Fiscalização

A assembleia geral poderá proceder à designação de um revi-
sor oficial de contas ou de uma sociedade de auditoria para fis-
calizar e ou certificar as contas do Agrupamento, sem prejuízo
das auditorias que qualquer das agrupadas, a suas expensas, en-
tenda promover.

CLÁUSULA 14.ª

Dissolução

O Agrupamento dissolve-se nos termos da lei.

CLÁUSULA 15.ª

Liquidação e partilha

A liquidação e partilha dos bens do Agrupamento dissolvido, serão
feitas extrajudicialmente, pela assembleia geral.

CLÁUSULA 16.ª

Litígios

As questões emergentes da interpretação e execução deste contrato,
serão previamente objecto de uma tentativa de conciliação dos pre-
sidentes das administrações das agrupadas, ou de quem eles designa-
rem para o efeito, após o que, não sendo obtido o consenso, serão
decididas por arbitragem, de acordo com o direito constituído, nos
termos da lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

CLÁUSULA 17.ª

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já nomeados os seguintes membros do conselho
de administração:

Designados pela ZAGOPE: efectivos � engenheiro José Nicomedes
Moreira, casado, residente na Rua de Carlos Calisto, 3, 5.º, direito,
1000 Lisboa; suplente � Dr. José Francisco Cadório Ferreira Lino,
casado, residente na Rua dos Mártires da Pátria, 4, 2120 Salvaterra
de Magos.

Designados pela MSF: efectivos � engenheiro Fernando Manuel dos
Santos Valério, casado, residente na Rua de Amílcar Cabral, 40, 1.º,
B, 1750 Lisboa; suplente � engenheiro Paulo Nuno Ferreira Silves-
tre, casado, residente na Avenida do Coronel Eduardo Galhardo, 20,
3.º, esquerdo, 1170 Lisboa.

Designados pela Tâmega: efectivo � engenheiro José Francisco da
Silva Fonseca, casado, residente na Rua de Goa, 3, Caxias,
2780-452 Paço de Arcos; suplente � engenheiro Alberto Pedro da
Fonseca, casado, residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
21, 3.º, B, 1070-100 Lisboa.

2 � O conselho de administração, designado no n.º 1 supra, fica
desde já, autorizado a negociar com o dono da obra, os termos do
contrato da empreitada de execução dos toscos da Estação da
Ameixoeira, da Linha Amarela, do Metropolitano de Lisboa, E. P.,
bem como a outorgar e assinar em nome do Agrupamento, o con-
trato da referida empreitada, podendo se assim o entender, constituir
bastante procurador para tal efeito.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446472

SOCA � SOCIEDADE PROMOÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 000/880718; identificação de pessoa colectiva
n.º 502029706; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 9/010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Horácio Paulo Cipriano Moreira
Granado, por renúncia, em 10 de Janeiro de 2001.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154994
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SANTOS REIS (ENGENHARIA AGRÍCOLA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 952/870611; identificação de pessoa colectiva
n.º 501845135; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 19/010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
recondução dos gerentes, em 7 de Novembro de 2000.

Período: biénio de 2001-2002.
Paulo Sérgio de Mendonça Santos Reis e Miguel Pedro Veríssimo

da Silva Maia Costa.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154927

RAIMUNDO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 205/630807; identificação de pessoa colectiva
n.º 500833001; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 24/010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência, de Eduardo Luís Gonçalves Mar-
tins, por renúncia, em 15 de Janeiro de 2001.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14155001

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE FARO DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7289/970130; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/
010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação.

Designação de gerente, em 10 de Abril de 1997:
Joaquim António Largueiras Valadas, casado, residente na Avenida

do Dr. Álvaro Magalhães, L3, 2.º, esquerdo, Sintra.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154889

TRANSEUROPEIA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7701/970806; identificação de pessoa colectiva n.º 503953172;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/010216.

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

Deslocação de sede: Avenida da Liberdade, 38, 7.º, freguesia de São
José, Lisboa.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154846

TERRA-COTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6099/950727; identificação de pessoa colectiva n.º 503462233;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/010219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 6 de No-
vembro de 2000.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13898140

TÁXIS FLOR DO BONJARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 907/781123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500909652; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
010219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 31 de Março de 1995, de Maria Teresa
Antão Tomé Barata.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14029952

RODRIGUES, ALMEIDA & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 120/600314; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 33/010214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 450 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma de três quotas dos sócios, que são as
seguintes: Manuel Luís Nunes, com o número de identificação fiscal
162889720, duas quotas no valor de 1675 euros; Maria Eduarda Nas-
cimento Nunes, com o número de identificação fiscal 162889712,
uma quota no valor de 1650 euros.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154625

SOCIEDADE AGRÍCOLA � PEDRO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 018/871016; identificação de pessoa colectiva
n.º 501894748; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/
010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 25 000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 5.º e 6.º n.º 4, que passam a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado e cor-
responde à soma das quotas dos sócios assim distribuídas: uma de
13 900 euros, pertencente ao sócio Clemente Manuel Pedro Vicente
Nunes; uma de 10 000 euros, pertencente à sócia Ana Maria Grilo
Fiúza da Silva Pedro Nunes; e uma de 1100 euros, pertencente à só-
cia Mercedes do Rosário Pedro Vicente Nunes.

6.º

4 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, basta a assi-
natura de qualquer dos gerentes.

(Mantém-se em vigor, os restantes números deste artigo.)
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154870

TIRANTE � ESTUDOS, PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 265/010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502937009; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 12/
010219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial anónima, a
sua firma é constituída pela denominação de TIRANTE � Estudos,
Projectos e Construção, S. A., e a sua sede fica instalada na Rua de
Silva Tavares, 9, 6.º, B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326795

SPCIT � SOCIEDADE PORTUGUESA DE CONCESSÕES
EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 258/010216; identificação de pessoa colectiva
n.º 505177374; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º
Denominação

A sociedade adopta a denominação de SPCIT � Sociedade Portu-
guesa de Concessões em Infraestruturas de Transportes, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua de Tenente Espanca,
edifício C, 7, 3.º, A, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e criar agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1 � O desenvolvimento de projectos de concessões, designadamente

de infra-estruturas de transportes, nomeadamente, rodoviárias, ferro-
viárias, metropolitanas, portuárias e de aeroportos, podendo envol-
ver a concepção, construção e exploração, financiamento e presta-

ção de serviços e consultoria no âmbito de projectos da mesma natu-
reza, bem como a participação em empresas concessionárias.

2 � Participação em agrupamentos complementares de empresas
e em agrupamentos de interesse económico ou associar-se, por qual-
quer forma, a quaisquer sociedades ou entidades e, bem assim, subscre-
ver ou adquirir participações em outras sociedades, qualquer que seja
o respectivo objecto e ainda que sujeita a leis especiais, bem como
realizar a respectiva gestão.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital é de 1 494 000 euros, dividido em 1 494 000 ac-
ções nominativas, com o valor nominal de 1 euro cada uma, total-
mente subscrito pelos fundadores e realizado em 448 200 euros, do
seguinte modo: a accionista Edifer Concessões � Desenvolvimento
de Projectos na Construção, S. A., realizou uma entrada em dinheiro
de 86 652 euros e, obriga-se a realizar os restantes 202 188 euros, no
prazo de dois anos a contar da presente data; a accionista EDIFER �
Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., rea-
lizou uma entrada em dinheiro de 62 748 euros e obriga-se a realizar
os restantes 146 412 euros, no prazo de dois anos a contar da pre-
sente data; a accionista MSF � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., realizou uma entrada em dinheiro de 134 460 euros e
obriga-se a realizar os restantes 313 740 euros, no prazo de dois anos
a contar da presente data; a accionista MSF � Moniz da Maia, Serra
& Fortunato � Empreiteiros, S. A., realizou uma entrada em dinhei-
ro de 14 940 euros, e obriga-se a realizar os restantes 34 860 euros,
no prazo de dois anos, a contar da presente data; a accionista
ZAGOPE � Empresa Geral de Obras Públicas, Terrestres e
Marítimas, S. A., realizou uma entrada em dinheiro de 149 400 euros
e obriga-se a realizar os restantes 348 600 euros, no prazo de dois
anos a contar da presente data.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

Nos aumentos de capital da sociedade, por entradas em dinheiro,
os accionistas gozam do direito de preferência na proporção da sua
participação no capital social.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções são nominativas, incorporadas em títulos ou sob a
forma escritural. As acções admitidas à cotação em bolsa de valores,
serão obrigatoriamente, sob a forma escritural.

2 � Por proposta do conselho de administração, a assembleia ge-
ral poderá deliberar a emissão de acções preferenciais sem voto, até
ao limite legalmente estabelecido, remíveis ou não e com o privilé-
gio patrimonial que então for definido.

3 � Nos aumentos de capital, por incorporação de reservas, a
assembleia geral poderá deliberar emitir acções preferenciais sem voto
a distribuir aos titulares de acções já existentes, mesmo no caso em
que estas sejam apenas acções ordinárias.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � Na transmissão de acções, a título gratuito ou oneroso, entre
accionistas e terceiros, os restantes accionistas gozarão do direito de
preferência. Nas transmissões, a título gratuito ou oneroso, entre
accionistas, os restantes gozarão de direito de preferência proporcio-
nal à sua participação no capital social.

2 � Os accionistas renunciam irrevogável e expressamente ao
exercício do direito de preferência previstos nos números anteriores,
nas transmissões, a título gratuito ou oneroso a favor de sociedade
que se encontre em relação de domínio ou de grupo, com o accionis-
ta transmitente de parte ou de totalidade das acções.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 � A sociedade pode emitir obrigações nos termos das disposi-
ções legais aplicáveis, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração.
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2 � A sociedade poderá emitir obrigações com warrants ou obri-
gações convertíveis em acções, mediante deliberação da assembleia
geral.

3 � Os accionistas terão preferência na subscrição de obrigações,
na proporção das acções que possuírem.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

É permitido à sociedade, adquirir acções e obrigações próprias e
realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos
interesses sociais, nos termos e com os limites da lei.

ARTIGO 10.º

Comunicação de participações relevantes

1 � Os accionistas que, nos termos do artigo 20.º, do Código de Valores
Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro,
passam a deter uma participação igual ou superior a 5% dos direitos de voto
ou do capital social, devem comunicar esse facto ao conselho de administra-
ção, no prazo de cinco dias úteis, contados da data em que se tenha verifi-
cado a referida detenção, não podendo exercer os respectivos direitos de
voto, enquanto não houverem procedido a essa convocação.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, os accionistas
têm o dever de prestar ao conselho de administração, por escrito e
de forma completa, objectiva, clara e verídica, e de forma satisfató-
ria para este, todas as informações que o mesmo lhes solicite sobre
factos que lhes digam respeito e que tenham a ver com as previsões
do artigo 346.º, do Código de Marcado de Valores Mobiliários.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Deliberações dos accionistas

As deliberações dos accionistas são tomadas em assembleias gerais,
regularmente convocadas e reunidas, sem prejuízo das disposições legais
que permitam aos sócios deliberar unanimemente por escrito ou reu-
nir e deliberar sem observância de formalidades prévias.

ARTIGO 12.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 15 dias, em relação à data da reunião
possuam um número de acções que lhes confira direito de voto e desde
que mantenham essa qualidade até ao fim da reunião.

2 � Para efeitos do número anterior e havendo acções da socie-
dade cotadas na Bolsa de Valores, com a antecedência nele referida,
deverão as acções estar registadas em contas abertas em nome do
respectivo titular, junto de intermediário financeiro nacional, autori-
zado a prestar serviço de registo de valores mobiliários escriturais.

3 � A prova da titularidade das acções far-se-á mediante declara-
ção emitida e autenticada pelo referido intermediário financeiro com-
provativa de que as acções se encontravam registadas em conta aberta,
em nome do respectivo titular, desde o prazo referido no número an-
terior e ainda de que foi efectuado o bloqueio na conta dos respectivos
valores mobiliários até à data da realização da mesma assembleia geral.

4 � Os obrigacionistas e os titulares de acções preferenciais sem
voto, não poderão participar nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas far-se-ão representar por qualquer pessoa para
o efeito nomeada pelo respectivo órgão de administração, mediante
documento escrito dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � As cartas mandadeiras assinadas pelos accionistas representa-
dos, deverão ser entregues ao presidente da mesa da assembleia geral,
até cinco dias antes da data da respectiva reunião.

ARTIGO 14.º

Direito de voto

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � O incumprimento do disposto no artigo 10.º, determina para

o accionista inadimplente, a inibição do exercício dos direitos de voto

que, nos termos do artigo 20.º, do Código dos Valores Mobiliários,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, se de-
vem considerar integrando a sua participação.

ARTIGO 15.º

Composição da mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por um vice-presidente, eleitos ou reeleitos uma ou mais vezes, de
dois em dois anos, entre os accionistas ou outras pessoas. No caso de
ser designado o secretário da sociedade, nos termos do capítulo IV,
este exercerá as funções de secretário da mesa da assembleia geral.
Caso não seja designado em secretário da sociedade a mesa da assem-
bleia geral, será ainda composta por um secretário, ao qual competirá
coadjuvar o presidente e com ele assinar as respectivas actas.

2 � A assembleia geral, é composta pelos accionistas com direito
de voto.

ARTIGO 16.º

Quórum constitutivo e deliberativo

1 � Para que a assembleia geral, possa reunir e deliberar em pri-
meira convocação, é indispensável a presença ou representação de
accionistas que detenham, pelo menos, mais de 50% dos votos cor-
respondentes ao capital social.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3, do artigo 386.º, do Código
das Sociedades Comerciais, as deliberações sobre alteração do con-
trato social, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade,
carecem, tanto em primeira como em segunda convocação, de um
quórum constitutivo de 51% dos votos correspondentes ao capital
social, funcionando também quanto a estas deliberações a limitação
de voto resultante do disposto no n.º 3, do artigo 12.º

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 17.º

Composição e eleição

1 � A gestão e administração da sociedade, compete ao conselho
de administração, composto por três a sete membros, accionistas ou
não, eleitos ou reeleitos por uma ou mais vezes pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração, designará o respectivo presidente, podendo ainda de-
signar um vice-presidente, se assim o entender por conveniente.

3 � As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de admi-
nistração, serão preenchidas por cooptação, devendo o mandato do
novo administrador, terminar no termo do mandato para o qual o
administrador substituído tinha sido eleito e ser submetido a ratifica-
ção na primeira assembleia geral, posterior à cooptação.

4 � Havendo acções da sociedade cotadas em bolsa de valores, um
dos administradores pode ser isoladamente eleito, nos termos e con-
dições constantes dos n.os 6 e 7, do artigo 392.º, do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes de gestão

O conselho de administração poderá, nos termos e com os limites
da lei, delegar a gestão corrente da sociedade num ou mais
administradores-delegados ou numa comissão executiva, formada por
um número ímpar de administradores, designando o respectivo presi-
dente.

ARTIGO 19.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente, pelo
menos, uma vez por trimestre e extraordinariamente, sempre que
convocado pelo presidente do conselho de administração, por sua
iniciativa ou a pedido de quaisquer dois administradores.

2 � Compete ao presidente do conselho de administração, convo-
car as reuniões e dirigi-las, dispondo de voto de qualidade nas delibe-
rações deste órgão.

3 � Quando não esteja designado o presidente do conselho de
administração ou nas suas faltas, as respectivas funções são exercidas
pelo vice-presidente, quando o houver, e não o havendo, ou nas suas
faltas, pelo presidente da comissão executiva ou por um admi-
nistrador-delegado.
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4 � O conselho de administração apenas poderá funcionar desde
que esteja presente ou representada, a maioria dos seus membros.

5 � Os administradores podem fazer-se representar por outros
administradores, bastando para o efeito, que o comuniquem por es-
crito a quem presida à reunião.

6 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, excepto quanto às delibera-
ções para as quais em eventual regulamento do conselho de adminis-
tração, aprovado por maioria de três quartos dos respectivos membros,
for estabelecida maioria qualificada.

ARTIGO 20.º

Caução

1 � A responsabilidade de cada administrador, poderá ou não ser
caucionada, consoante o que vier a ser estabelecido em assembleia
geral, a qual fixará o montante da caução no início do respectivo
mandato, com o mínimo que estiver estabelecido na lei.

2 � A caução será prestada pelo próprio ou por terceiro, através
de qualquer das formas admitidas por lei.

ARTIGO 21.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração, exercer os mais am-
plos poderes de gestão, nomeadamente:

a) Praticar todos os actos, tendentes à realização do objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-

vamente;
c) Adquirir, alienar ou realizar quaisquer operações sobre acções,

partes sociais ou obrigações ou outras entidades, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, nos termos e com os limites da lei;

d) Constituir mandatários nos termos e para os efeitos do ar-
tigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros fins.

2 � Sem prejuízo das competências que venham a ser atribuídas à
comissão executiva ou aos administradores-delegados, o conselho de
administração, pode delegar em qualquer dos seus membros, os pode-
res necessários para a execução das deliberações que tome nos termos
do número anterior.

ARTIGO 22.º

Remuneração

1 � As remunerações dos membros do conselho de administração,
são fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de accionistas
por esta eleita.

2 � A remuneração dos administradores, poderá consistir, total
ou parcialmente, numa participação nos resultados da sociedade, em
percentagem global, não superior a 10% para o conjunto dos admi-
nistradores.

ARTIGO 23.º

Duração do mandato

1 � A duração do mandato dos membros do conselho de adminis-
tração é de dois anos, contando-se como completo, o ano civil em
que forem designados.

2 � Para que não haja interrupção na administração da sociedade,
os membros do conselho de administração, que terminarem o man-
dato nos termos do número anterior, manter-se-ão em funções até
que a assembleia geral proceda a nova eleição.

ARTIGO 24.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de três administradores;
b) Pela assinatura de três procuradores, sendo cada um deles no-

meado por indicação de cada administrador;
c) Pela assinatura de qualquer administrador, em conjunto com a

do director-geral ou do director financeiro, nos actos de mero expe-
diente que não constituam qualquer obrigação para a sociedade.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 25.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único e a um
suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros efec-
tivos e um suplente.

2 � O mandato do fiscal único ou conselho fiscal, tem a mesma
duração do que o dos membros do conselho de administração e é igual-
mente permitida a reeleição por uma e mais vezes.

CAPÍTULO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 26.º

Designação e mandato

1 � O conselho de administração da sociedade, pode designar um
secretário da sociedade, cujo mandato será de dois anos e terminará
com o do conselho de administração que o houver designado.

2 � Havendo acções da sociedade, cotadas em bolsa de valores, o conselho
de administração da sociedade, designará obrigatoriamente o secretário a que se
refere o número anterior.

ARTIGO 27.º

Competência

Compete ao secretário da sociedade, nomeadamente:
a) Secretariar as reuniões da assembleia geral e do conselho de

administração;
b) Lavrar as actas e assiná-las conjuntamente, com os membros

dos órgãos sociais respectivos e o presidente da mesa da assembleia
geral, quando desta se trate;

c) Conservar, guardar e manter em ordem, os livros e folhas de
actas, as listas de presenças, o livro de registo de acções, bem como
o expediente a eles relativos;

d) Proceder à expedição das convocatórias legais para as reuniões
de todos os órgãos sociais;

e) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais, aposta
nos documentos da sociedade;

f) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos livros
da sociedade ou dos documentos arquivados, são verdadeiras, comple-
tas e actuais;

g) Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações for-
muladas pelos accionistas no exercício do direito à informação;

h) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de sociedade
em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos órgãos
da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

i) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das deliberações
dos sócios e da administração e dos lançamentos em vigor constantes
dos livros sociais, bem como assegurar que elas sejam entregues ou
enviadas aos titulares de acções que as tenham requerido e que te-
nham pago o respectivo custo;

j) Autenticar com a sua rubrica, toda a documentação, submetida à
assembleia geral e referida nas respectivas actas;

l) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

CAPÍTULO V
Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil e os balanços encerram-se
com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 29.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de feitas
as provisões tecnicamente aconselháveis, terão a seguinte aplicação:

a) 5% para fundo de reserva legal, enquanto não estiver realizado
ou sempre que for necessário reintegrá-lo;

b) O necessário para a constituição e reforço dos fundos julgados
convenientes aos interesses da sociedade ou quaisquer outras aplica-
ções, deliberadas pela assembleia geral;

c) O saldo restantes para dividendo aos accionistas ou para conta
nova, de harmonia com a deliberação da mesma assembleia.

2 � As deliberações da assembleia geral, que respeitem à aplicação
de resultados serão tomadas por maioria simples dos votos dos accio-
nistas presentes ou representados.

ARTIGO 30.º

Distribuição antecipada de lucros

O conselho de administração, poderá proceder decorridos os pri-
meiros seis meses de cada exercício, à distribuição de uma importân-
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cia por conta dos lucros, tendo em atenção os resultados evidencia-
dos pelo balanço intercalar especialmente elaborado para o efeito.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 31.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

2 � Compete à assembleia geral, deliberar sobre a fixação dos
poderes dos liquidatários, nomeadamente, quanto à continuação da
actividade da sociedade, à obtenção de empréstimos, à alienação do
património social, em globo ou em parte, ao trespasse de estabeleci-
mentos e sobre a partilha do activo, quando a ele houver lugar, em
espécie ou em valor.

Designação dos órgãos sociais.
Período: biénio de 2000-2001.
Conselho de administração: presidente � Edifer Concessões �

Desenvolvimento de Projectos na Construção, S. A., com sede na Rua
das Fontainhas, 62, Venda Nova, Amadora, que designou Marco
António Ribeiro Herling, casado, residente na Avenida do Lago,
146-B, rés-do-chão, Estoril, Cascais, para exercer o cargo em nome
próprio; vogais � MSF � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., com sede na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro,
52, Lisboa, que designou Fernando António da Silva Costa Ferreira,
divorciado, residente na Alameda da Quinta de Santo António, 1, 7.º,
frente, Lisboa, para exercer o cargo em nome próprio; e, ZAGOPE �
Empresa Geral de Obras Públicas, Terrestres e Marítimas, S. A., com
sede na Avenida de Frei Contreiras, 54, 7.º, Lisboa, que designou Mauro
Penna Neves, casado, residente na Rua de Monteleite, 18, bloco B-1,
3.º, esquerdo, condomínio Estoril Verde Mar, Estoril, Cascais, para
exercer o cargo em nome próprio.

Fiscal único: efectivo � Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues &
Silvério Rodrigues, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua de Domingos Sequeira, 27, piso 2-D, Lisboa; suplente �
José Celestino Gomes Rodrigues, casado, residente na Avenida do 25 de
Abril, 53, 6.º, esquerdo, Monte da Caparica, Costa da Caparica, Al-
mada, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14155010

X-CLUB � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS
E AGENCIAMENTO DE ARTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7533/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503876941;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 10 000 euros, com redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de espectáculos e agencia-
mento de artistas, edição de publicações, aluguer e comercialização
de sistemas de som, comercialização de material promocional e dis-
cos, aluguer de decorações, produção e edição de fonogramas e audio-
visuais, comercialização de bebidas e alimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do
valor nominal de 6665 euros, pertencente ao sócio Fernando Nuno
da Silva Carvalho; e outra do valor nominal de 3335 euros, perten-
cente à sócia Rita Nunes Casimiro de Almeida Governo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração, da sociedade bem como a sua
representação, ficam a cargo dos sócios Fernando Nuno da Silva

Carvalho e Rita Nunes Casimiro de Almeida Governo, desde já desig-
nados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contrato é
suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154900

O VEADO � BOUTIQUE DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7525/970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503874914;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentação: 27-28/010219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções, da gerência de Joaquim Manuel Mira de Almeida
Faria, por renúncia, em 9 de Fevereiro de 2001; e foi aumentado o
capital social de 5 000 000$ para 50 000 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 37 500 000$, do sócio Justiniano da Cruz Grilo; uma do
valor nominal de 7 500 000$, do sócio António Fernando Assis Ra-
malho; e outra do valor nominal de 5 000 000$, do sócio Paulo Jorge
da Cruz Grilo.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326736

VTR � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8465/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504163957;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/010213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 2 341 055 euros para 224 228 809 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 5.º e
n.º 1 do artigo 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � O capital social é de 224 228 809 euros, integralmente reali-
zado.

6.º

1 � O capital social é representado por 224 228 809 acções, com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

Certifico ainda que, o texto anexo é a reprodução integral do rela-
tório oficial de contas, relativo às entradas em espécie:

Relatório (elaborado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
28.º do Código das Sociedades Comerciais)

1 � Introdução:
Este relatório refere-se à verificação da realização, em bens dife-

rentes de dinheiro do aumento do capital social da VTR �
SGPS, S. A., com sede na Avenida do Almirante Reis, 115, 5.º, em
Lisboa, com o capital social de 2 341 055 euros, pessoa colectiva
n.º 504163957, e registo n.º 8465, na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa.
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A elaboração deste relatório foi efectuada tendo em atenção as
normas técnicas e directrizes de revisão/auditoria da Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas, com o objectivo de obter um grau de segu-
rança aceitável sobre a verificação das entradas em espécie.

2 � Exposição:
O capital desta sociedade vai ser aumentado, nos termos referidos

no parágrafo seguinte, sendo esse aumento realizado mediante incor-
poração de créditos que os accionistas detêm na sociedade, por virtu-
de de entregas que lhe efectuaram.

3 � Valor a realizar em espécie:
O capital social desta sociedade, será aumentado de 2 341 055 eu-

ros para 224 229 809 euros, sendo o aumento de 221 887 754 euros,
subscrito e realizado da seguinte forma:

(Em euros)

Accionistas Participação Aumento Participação
actual subscrito após aumento

PARFIL � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A. .... 679 610 64 388 420 65 068 030

Banco Espírito Santo, S. A. ...... 233 640 22 135 542 22 369 182
Dixon Investments Holdings, Inc. .. 117 050 11 089 945 11 206 995
Gaunlet Holding, Ltd. ................ 328 920 31 162 934 31 491 854
Fundação Bissaya Barreto ......... 370 310 35 161 210 35 531 520
OLINVESTE � Sociedade Gesto-

ra de Participações Sociais, L.da 339 680 32 194 333 32 534 013
STDP � Sociedade Transnacio-

nal de Desenvolvimento de Par-
ticipações, SGPS, S. A. .......... 271 845 25 755 370 26 027 215

Total .......................  2 341 055 221 887 754 224 228 809

O aumento de capital subscrito pelos accionistas acima evidenciado,
é realizado mediante incorporação de créditos que detêm sobre a socie-
dade VTR � S. G. P. S., S. A., relativos a entregas que lhe efectuaram.

4 � Identificação dos titulares dos bens:
Os titulares dos créditos a converter em capital, são os accionistas

referidos no n.º 5 deste relatório, o que foi verificado pela análise dos
registos da contabilidade da sociedade VTR � S. G. P. S., S. A., e pelos
documentos de suporte das entregas por que foram constituídos os
referidos créditos.

5 � Identificação dos bens e sua valorização:
Como já foi referido, a realização do aumento do capital social da

VTR � S. G. P. S., S. A., é efectuada através da incorporação de
créditos que resultaram de entregas que os accionistas efectuaram à
sociedade.

Os créditos dos accionistas a incorporar em capital, expressos em
escudos e convertidos em euros, em conformidade com a taxa de
conversão (1 euro=200$482), são nos montantes seguintes:

Accionistas Créditos Créditos
em escudos em euros

PARFIL � Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, S. A. ................ 12 908 719 218 64 388 420

Banco Espírito Santo, S. A. ............. 4 437 777 823 22 135 542
Dixon Investments Holdings, Inc. ... 2 223 334 317 11 089 945
Gaunlet Holdings, Ltd. ..................... 6 247 607 288 31 162 934
Fundação Bissaya Barreto ................ 7 049 189 703 35 161 210
OLINVESTE � Sociedade Gestora de

Participações Sociais, L.da ............ 6 454 384 303 32 194 333
STDP � Sociedade Transnacional de

Desenvolvimento de Participações,
SGPS, S. A. ................................... 5 163 487 971 25 755 370

Total ......................... 44 484 500 623 221 887 754

6 � Critério valorimétrico adoptado:
O critério valorimétrico adoptado, tendo em atenção a natureza

monetária dos bens, foi o do valor nominal dos créditos.
7 � Conclusão e declaração:
Em face do exposto declaramos que o valor dos bens que os accio-

nistas pretendem entregar à sociedade VTR � S. G. P. S., S. A., para
realização em espécie do aumento de capital desta, como referido no
n.º 3 do presente relatório, atinge o montante por eles subscrito e a
realizar em bens diferentes de dinheiro.

Este relatório reporta-se à data em que é elaborado. Se tomarmos
conhecimento de quaisquer alterações relevantes de valores que venham
a ocorrer entre esta data e aquela em que vier a ser celebrada a escri-
tura pública de aumento de capital da sociedade (num máximo de 90 dias)
informaremos, por adenda ao mesmo, os fundadores, dando cumpri-
mento ao n.º 4 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2000. � António Barreira, Fernando
Vieira, Justino Romão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por Justino Mendes dos Santos Romão, re-
visor oficial de contas n.º 379.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154595

OLHA QUE DUAS � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 264/010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505339650;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Olha que Duas � Pastelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Edith Cavell, 5 e 7,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 na actividade de pastelaria e pani-
ficação com fabrico próprio.

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
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São suas sócias: Helena Isabel de Abreu Rodrigues da Fonte Oliveira
e Carla Alexandra de Abreu Rodrigues da Fonte.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154820

R. F. C. � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9511; identificação de pessoa colectiva n.º 504586254; data da
apresentação: 010307.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14445395

TRI-DEME � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 530; identificação de pessoa colectiva n.º 500722145; data
da apresentação: 010307.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14341050

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CARRELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500870977; data
da apresentação: 010307.

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.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13133519

ROMÓVEIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 308; identificação de pessoa colectiva n.º 500880301; data
da apresentação: 010307.

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.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14341034

SAVOIR-VIVRE � FORMAÇÃO, CONSULTORIA
DE PROTOCOLO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 266/010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505287218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
010219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Savoir-Vivre � Formação, Con-
sultoria de Protocolo, Organização de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Professor Hernâni Cidade,
7, 7.º, J, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na formação, consultoria de pro-
tocolo, organização de eventos, festas, cerimónias oficiais, congres-
sos, seminários, conferências e cimeiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 6250 euros cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 �A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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.

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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São seus sócios: Inês Morgado Sajara e Nuno Miguel Benzinho Fonte.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326779

OBRAFEITA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 263/010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505354519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Obrafeita, Construções, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Carmona, 16,
2.º, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na construção civil de obras públi-
cas e particulares, empreitadas, sub-empreitadas, serviços de acaba-
mentos e limpezas, restauro e recuperação de imóveis. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia Noémia Fernanda Maia Parreira Barrigão; e
outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Parreira Barrigão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Noémia Fernanda Maia
Parreira Barrigão.

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.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154838

VAN TRAVEL � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9090/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504378678;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 63 e 64/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Luís Filipe Mendes Lopes, por
renúncia, em 9 de Fevereiro de 2001; e foi alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759,57 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 33 319,69 euros, titulada em nome da sócia Anabela Nunes
Rodrigues; e duas iguais do valor nominal de 33 219,94 euros cada
uma, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Maria Gabriela
Nobre Neves e João Carlos Bernardo Cordeiro.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446634

RODRIGUES & ROSA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 254/830714; identificação de pessoa colectiva
n.º 501384960; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 43/010220.

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

Deslocação de sede: Estação de Metro das Picoas, loja 9, freguesia
de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446545

RINAVE � REGISTO INTERNACIONAL NAVAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 317/731227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232830; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/010220.

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

Deslocação de sede: Estrada do Paço do Lumiar, Polo Tecnológico,
lote 17, freguesia de Carnide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446650

SNACK-BAR MEIA NAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 385/660106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500922870; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data
da apresentação: 10/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação das funções da gerência de Helena Manuela do
Rosário Gameiro Correia da Costa, por renúncia, em 29 de Janeiro
de 2001.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446693

TÁXIS SIMPLÍCIO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 293/000412; identificação de pessoa colectiva
n.º 504921568; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 15 de Fevereiro de 2001, de Simplício
José Simões Pires.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446715

SAOR � SÁ & ORNELAS, JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3892/921124; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e
data da apresentação: 57/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Pedro Carvalho de Ornelas e
Vasconcelos, por renúncia, em 3 de Abril de 2000.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 58/
010220.

Cessação das funções da gerência, de Joana Elisa Rodrigues Ferreira
de Ornelas e Vasconcelos, por renúncia, em 3 de Abril de 2000.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154129



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 76 � 30 de Março de 2001 7102-(111)

ORVAS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 290/890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502088834;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 54/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Pedro Carvalho de Ornelas e
Vasconcelos e de Joana Elisa Rodrigues Ferreira de Ornelas e Vascon-
celos, por renúncia, em 3 de Abril de 2000.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154110

RINAVE � CONSULTADORIA E SERVIÇOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 88/881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502054883;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/010220.

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

Deslocação de sede: Estrada do Paço do Lumiar, Polo Tecnológico,
lote 17, freguesia de Carnide, Lisboa .

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446669

TOPOMÉTRICA � INSTRUMENTOS
PARA TOPOGRAFIA E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 666/870505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501824081; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida de Columbano Bordalo Pi-
nheiro, 57, cave, em Lisboa, freguesia de Campolide.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer parte do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como estabelecer sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação em Portugal ou no es-
trangeiro.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446731

SIMÕES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 681/831122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501419594; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 46/
010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social, de 500 000$ para 5000 euros, com redenominação

do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (correspondente a 1 002 410$), dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios Francisco Manuel Simões e Cândida Rosa Francisco Simões.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446510

VINHOS E COMIDAS O TEIMOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 246/770315; identificação de pessoa colectiva
n.º 500666334; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 47/
010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 450 000$ para 1 500 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 500 000$, e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 450 000$ e outra do valor nominal
de 900 000$, pertencentes ao sócio Armando Alves Mesquita; e ou-
tra quota do valor nominal de 150 000$, pertencente à sócia Maria
da Conceição Silva Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence ao sócio Armando Alves Mesquita, desde já no-
meado gerente, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446502

TÁXIS ÁLVARO MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 834/670522; identificação de pessoa colectiva
n.º 500474370; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/010220.

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

Deslocação de sede: Praça de Aniceto do Rosário, 1, 3.º, esquerdo,
freguesia da Penha de França, Lisboa.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 4/010220.
Foi aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com

redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de 4750 eu-
ros, do sócio João Martins de Melo; e uma quota de 250 euros, da
sócia Maria Teresa Martins de Melo Ideias.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446740
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TÁXIS � LURDES & VIEIRA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 272/010220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 44/010220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis � Lurdes & Vieira Duarte, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4, A,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá, sem dependência do consentimento ou
parecer de outros órgãos sociais, transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Pode a sociedade criar, transferir ou extinguir sucursais, fi-
liais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a industria de transportes terrestres
de passageiros em automóveis, com ou sem táximetro, ou qualquer
outra actividade conexa que não dependa de autorização especial.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Rebelo
António; e duas de 500 euros, sendo uma do sócio Clemente André
Marques Dias e outra do sócio Alípio António Vieira Duarte.

ARTIGO 5.º

1 � São livremente permitidas a divisão e cessão, total ou parcial,
das quotas entre sócios.

2 � Ficam sujeitas ao consentimento da sociedade e dos sócios as
cessões de quotas a favor de estranhos, gozando estes de um direito
de preferência, com eficácia real, a exercer nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

1 � Poderá a sociedade, sem conhecimento dos seus titulares, e
por simples deliberação da assembleia geral, amortizar as quotas de
qualquer sócios, quando:

a) As quotas tenham sido objecto de penhora, arresto, arrolamento,
adjudicação, arrematação ou outra providência judicial ou quando por
qualquer outra forma deixaram de esta na livre disposição do seu titular;

b) Seja violado o direito de preferência consagrado no pacto social.
c) Se verificar a interdição, inabilitação, insolvência ou falência de

qualquer sócio.
2 � A amortização será feita pelo valor do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Fica proibido a qualquer sócio ou gerente, envolver a sociedade em
actos ou contratos estranhos ou contrários ao objecto social, tais como
fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes, o
que a acontecer será ineficaz para a sociedade e da responsabilidade
única e pessoal do interveniente, o qual ainda fica obrigado a indem-
nizar a sociedade por qualquer prejuízo que lhe cause.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida
por um ou mais gerentes, sendo desde já nomeados como gerentes os
sócios Maria de Lurdes Rebelo António, Clemente André Marques
Dias e Alípio António Vieira Duarte.

2 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado pelos sócios.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura da sócia Maria de Lurdes
Rebelo António e Alípio António Vieira Duarte.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, não reunindo espontaneamente todos os
sócios, serão convocadas por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446529

SERVIÇOS MÉDICOS CANDELÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 271/010220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505195844; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
010220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serviços Médicos Candelária, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Agostinho Neto, edifício Dusseldorf, 27,
3.º, A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de oftal-
mologia e de serviços médicos de clínica geral.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Ângelo
Albergaria Bicudo Candelária e Olívia Maria de Oliveira Lopes
Candelária.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Pedro Ângelo Al-
bergaria Bicudo Candelária, que fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 000 000$.

ARTIGO 6.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.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446561

OPEN MIND � SOCIEDADE COMERCIAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 268/010220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505319721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Open Mind � Sociedade Comercial de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Colombo, loja
2069-2070, em Lisboa, freguesia de São São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim,
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio de pronto a vestir homem
e senhora, calçado, marroquinaria e acessórios de moda, importação
e exportação.

3.º

Fica livremente autorizado a aquisição e a subscrição de participa-
ções em sociedades com objecto diferente do que exerce, em socieda-
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des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 eu-
ros, uma de cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao limite do décuplo do capital social.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em assem-
bleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Zulquifal Abubacar
Mamade e Hanifa Abdula Harum.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, é necessário a assinatura de um só ge-
rente.

8.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedades, esta em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em seguida, terão direito de preferência.

9.º

Os lucros do exercício terão a aplicação que for deliberado em as-
sembleia geral, podendo ou não haver lugar à sua distribuição.

10.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais, serão
convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446723

WEB CORNER � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 229/010212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505232065; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
010212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Web Corner � Informá-
tica, L.da, e tem a sua sede na Rua do Loreto, 10, em Lisboa, fregue-
sia da Encarnação, podendo a sociedade, mediante decisão da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe ou criar dependências, filiais ou agências, em qualquer pon-
to do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a criação e comercialização de programas
informáticos e a prestação de serviços relacionados com a informá-
tica e a internet.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o seu come-
ço conta-se a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, inteiramente subscrito e reali-
zado em dinheiro e está representado pelas seguintes quotas: uma de
21 250 euros, pertencente à sócia Henri Reynaud, L.da; uma de
1250 euros, pertencente ao sócio Rodrigo Freire de Andrade Troca-

do; uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Francisco Champalimaud
Campos Trocado; e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Ma-
nuel Trocado Costa Duarte.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá exigir
dos sócios prestações suplementares de capital, até ao montante equi-
valente ao dobro do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas, fora os casos previstos no número ante-

rior, fica sujeita ao direito de preferência de todos os sócios, nos termos
seguintes:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota, deverá dar conheci-
mento do facto aos outros sócios, indicando o interessado na aquisi-
ção e os termos e condições da pretendida operação.

b) No prazo de 60 dias a contar da notificação referida na
alínea anterior, os sócios deverão notificar por escrito se exercem o
seu direito de preferência, devendo a quota cedenda ser dividida e
atribuída aos sócios interessados na sua aquisição na proporção das
respectivas participações sociais.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por comunicação escrita
enviada aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência, salvo
nos casos em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo das
outras formas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, cabe a um ou mais gerentes que com dis-
pensa de caução, são eleitos de entre os sócios ou estranhos em as-
sembleia geral, que fixará a sua remuneração.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Ficam desde já eleitos gerentes o sócio Rodrigo Freire de
Andrade Trocado e os não sócios Miguel Salgado Costa Duarte, ca-
sado residente na Rua de António da Nola, 13, 1.º, em Cascais e José
Carlos Reynaud Campos Trocado, casado, residente na Quinta da
Marinha, 45, em Cascais.

ARTIGO 9.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falecimento do respectivo titular;
c) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada, incluída em massa

falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judicial;
d) Em caso de violação do artigo 6.º do contrato.
2 � A contrapartida é, no caso das alíneas b) e c) do número

anterior, a que resultar do último balanço apresentado e, no caso da
alínea d) o menos dos dois seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço especialmente elaborado para o

efeito.
3 � Ao deliberar a amortização, a assembleia geral pode deliberar

que a quota amortizada figure como tal no balanço. Neste caso po-
dem, em deliberação posterior ser criadas novas quotas, em vez da
amortizada, destinadas a serem alienadas aos sócios ou a estranhos.

ARTIGO 10.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas obrigatórias, têm o destino que a assembleia deliberar dar-lhes,
podendo ser destinados, no todo ou em parte, à constituição ou re-
forço de reservas ou quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se nos casos indicados na lei, sendo a liquida-
ção e partilha efectuadas de acordo com a deliberação tomada e, as-
sembleia geral e com a lei.

Disposições transitórias

ARTIGO 12.º

Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos da alínea b), do
n.º 4, do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a proce-
der ao levantamento do capital depositado, a fim de fazer face às
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despesas inerentes à constituição da sociedade, nomeadamente, com
a aquisição de serviços ou outros fornecimentos necessários, para o
início da actividade da sociedade.

ARTIGO 13.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade, os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que, em
nome da sociedade, sejam celebrados por qualquer dos seus gerentes,
a partir da data da sua constituição e antes de efectuado o registo
definitivo na Conservatória respectiva, ficando para o efeito, confe-
rida a necessária autorização.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154501

SASINST SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8962/981221; identificação de pessoa colectiva n.º 504783661;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
redenominação do capital para euros e posteriormente foi aumen-
tado de 1995,19 euros para 685 360 euros, ficando assim alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 16.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 685 360 euros, representado pelas seguintes quotas:

a) Uma de 685 260 euros, pertencente à sócia SAS Institute, Inc.;
b) Uma de 100 euros, pertencente ao sócio James Howard

Goodnight.

16.º

O exercício económico-financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446618

SOLAR DOS LEÕES � INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2928; identificação de pessoa colectiva n.º 502635088; data da
apresentação: 010307.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14341077

SOLAR DAS PERDIZES � INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2946; identificação de pessoa colectiva n.º 502636360; número
e data da apresentação: 010307.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

8 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14341069

REFAGA � REVESTIMENTOS E AFAGAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 278; identificação de pessoa colectiva n.º 502446803; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 200 000$, tendo em conse-
quência, os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato social, ficado com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma REFAGA � Revesti-
mentos e Afagamentos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, no
Paço do Lumiar, Alameda de Mahatma Gandi, 8-B, freguesia do
Lumiar.

3.º

O capital social é de 1 200 000$, integralmente realizado, corres-
pondendo à soma de quatro quotas: uma quota no valor de 600 000$,
pertencente ao sócio Luís de Jesus Pires; uma no valor de 200 000$
e outra no valor de 100 000$, pertencentes à sócia Maria Isabel Alves
Pires Teixeira; e uma quota no valor de 300 000$, pertencente ao
sócio Alcides dos Santos Pires.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Gabriela Prisal.
14151880

OTIA PORTUGAL � MANAGEMENT E ORGANIZAÇÃO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8195/990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504665618;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 45 e 46/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, fio registado a
cessação das funções da gerência de Juan Carlos Sanchez, por renún-
cia, em 17 de Janeiro de 2001; e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 17 de Janeiro de 2001, de Pierre Luc
Trauchessec, residente em Rue de La Camargue, 161, Residence Eagle
Appartment, 1-2, La Grande Motte, França.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326663

RIMASSO � COMPRA E VENDA DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3682/920902; identificação de pessoa colectiva n.º 502829230;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 38/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 16 de
Outubro de 2000.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446553

SERENO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 275/861106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501740406; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 50/
010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 6000 euros, com redenomi-
nação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente
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o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Sereno & Castro �
Decorações, L.da, e fica com a sua sede na Rua de Félix Correia, 1,
4.º, esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

2.º

O seu objecto consiste em decorações, remodelações, empreita-
das de construção civil. Canalizações e aquecimento central. Elec-
tricidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma quota de 2494 euros e
uma quota de 506 euros (bem próprio), ambas pertencentes à sócia
Maria da Conceição Martins de Melo Sereno; e uma quota de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Agostinho Domingos de Sousa e Castro de
Abreu.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326655

RINAVE � QUALIDADE E SEGURANÇA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1127/891012; identificação de pessoa colectiva n.º 502206772;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/010220.

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

Deslocação de sede: Estrada do Paço do Lumiar, Polo Tecnológico,
lote 17, freguesia de Carnide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446642

RIBEIRO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 141/800702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501050485; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/010222.

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

Deslocação de sede: Arruamentos Adjacentes à Rua da Cintura do
Porto, Urbanização da Matinha Nave, B-2-A, Lisboa.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14498219

SOVIAL � SOCIEDADE DE VIATURAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 477/720531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500276404; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data
da apresentação: 20/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência, de João Manuel Fonseca de Oli-
veira Rodrigues, por renúncia, em 29 de Dezembro de 2000.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12542814

VAPAM � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 828/660604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500295417; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de José Luís Marques dos Santos,
por renúncia, em 14 de Fevereiro de 2001.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14139472

RAÚL DE ALMEIDA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 107/610608; identificação de pessoa colectiva n.º 500227632;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerentes, em 31 de Janeiro de 2001, de Fernando Ma-
nuel da Costa Almeida Nunes e José Manuel da Costa Almeida Nunes.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326558

RJS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7793/970925; identificação de pessoa colectiva n.º 503956686;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/010221.

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

Deslocação de sede: Rua de Manuel da Silva, 6, 4.º, B, freguesia do
Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14140365

SELECT � RECURSOS HUMANOS, EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5102/941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503299006;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 47 e 48/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções do administrador Mário Fernandes Vieira, por
renúncia, em 7 de Fevereiro de 2001; e a seguinte designação:

Designação de membro do conselho de administração, em 8 de
Fevereiro de 2001.

Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2002.
Thomas Ziegler, casado, residente em Kornblumenstr, 11, 15345,

Altlandsberg, Alemanha.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326450
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SELECT � RECURSOS HUMANOS, EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5102/941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503299006;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 36/010214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do secretário e suplente, em 6 de Fevereiro de 2001.
Período: triénio de 2000-2002.
Secretário � Guilherme Frutuoso de Melo, casado, residente na

Avenida da Liberdade, 38, 7.º, Lisboa; suplente � Alda Cabeças, sol-
teira, residente na Avenida da Liberdade, 38, 7.º, Lisboa.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326833

STÚDIO 8 A � PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6280/951025; identificação de pessoa colectiva n.º 503512389;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/010220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 8 000 000$, tendo o respectivo
registo o seguinte teor:

Reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 7 600 000$, em dinhei-

ro, subscrito pelos sócios Paulo Jorge Serro Roberto, com 5 776 000$,
pelo que a sua quota se fixa em 6 080 000$, e Virgílio Manuel Mo-
gadouro Gouveia, casado com Teresa Maria Pimentel Mogadouro
Gouveia, na comunhão de adquiridos, com 1 824 000$, que fica a
constituir uma nova quota.

Capital após o reforço: 8 000 000$.
Pela inscrição n.º 5, apresentações n.os 32 e 33/010220.
Foi alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 4 160 000$, pertencente ao sócio Paulo Jorge Serro
Roberto; uma do valor nominal de 1 920 000$, pertencente ao sócio
Paulo Faro Viana Portas; e duas sendo uma do valor nominal de
96 000$ (bem próprio) e outra de 1 824 000$, pertencentes ao só-
cio Vírgilio Manuel Mogadouro Gouveia.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446596

SADINA � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21/800103; identificação de pessoa colectiva n.º 500827346;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/010216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 21 de
Dezembro de 2000.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14154986

SANIPEC � PRODUTOS PARA PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 724/770627; identificação de pessoa colectiva
n.º 500674736; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/
010222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º e aditado o artigo 9.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por dois ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

9.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326388

OLIVEIRA, MIRANDA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 428/760729; identificação de pessoa colectiva
n.º 500874727; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 30 e 31/010222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de Franclim Barbosa de Araújo e de
Judite de Jesus de Almeida Pires Araújo, por renúncia, em 30 de Ja-
neiro de 1998; e foi alterado parcialmente o contrato quanto aos
artigos 4.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000$, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 250 000$ cada uma, ambas
pertencentes ao sócio Allaoua Bouabdellah.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica a cargo das pes-
soas que vierem a ser nomeadas em assembleia geral, sendo suficiente
a assinatura de um gerente para obrigar à sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14446499

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS MARTA
E VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 793/711123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500255830; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 14 000 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da respectiva escrituração, é de 14 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de 7 000 000$
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14139464

RUNNER � SERVIÇOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9896/991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504910108;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/010222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
redenominação do capital para euros e aumentado o capital de
49 879,798 euros para 50 500 euros e transformada em sociedade
anónima, que se passa a reger pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma RUNNER � Serviços e
Gestão, S. A., tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
35, edifício Aviz, bloco A-2, 16.º, C, em Lisboa, e continuará a sua
duração por tempo indeterminado.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante
simples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, onde entender, no
território nacional, quaisquer formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social, consiste na prestação de serviços administrati-
vos, contabilidade, informática, logística, marketing, financeiros,
publicidade, recursos humanos, formação, auditoria, consultadoria,
controle de gestão, prospecção e estudos de mercado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 500 euros, integralmente subscrito e
realizado, conforme consta dos documentos sociais, dividido em
50 500 acções, com valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções representativas do capital social são ao portador.
3 � Haverá títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000,

5000, 10 000 e 20 000 acções.
4 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a requeri-

mento e à custa dos accionistas.
5 � Os títulos representativos das acções serão assinadas pelo

presidente do conselho de administração, podendo a assinatura ser
aposta por chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 4.º

1 � Os accionistas poderão fazer os suprimentos à caixa social,
nas condições deliberadas em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias, até
ao dobro do capital social, mediante deliberação da assembleia geral,
em que se especifiquem as condições do respectivo reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá emitir acções escriturais nos termos da lei
aplicável. Nesse caso, todas as referências do presente contrato, re-
lativas às acções ao portador consideram-se aplicáveis às acções es-
criturais que venham a ser criadas ex novo ou por conversão.

2 � Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas, desig-
nadamente, acções preferenciais sem direito de voto, eventualmente
remíveis.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções próprias e reali-
zar quaisquer operações com as mesmas.

2 � A sociedade poderá amortizar as acções, sem o consentimento
dos seus titulares, nos seguintes casos: que sejam objecto de penhora,
arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra providência
judicial.

3 � A deliberação de amortização, nos termos deste artigo, deve
ser tomada pela assembleia geral, por maioria simples, no prazo de
um ano a contar do conhecimento por algum membro do conselho
de administração, do facto que fundamenta a amortização.

4 � A amortização de acções, nos termos deste artigo, implica
sempre redução do capital da sociedade, e as acções amortizadas,
extinguem-se na data da escritura de redução do capital social.

5 � O pagamento da contrapartida devida pela amortização das
acções, será fraccionada em 24 prestações mensais, a efectuar no último
dia útil de cada mês dentro do prazo de dois anos, após a fixação
definitiva da contrapartida.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
totalidade dos accionistas.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
por um secretário, eleitos por um período de um ano, de entre os
accionistas ou não accionistas, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Para poder exercer o direito de voto, os accionistas titulares

de menos de 100 acções, poderão agrupar-se por forma a completar
o mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia por um só
deles.

3 � O exercício do direito de voto, depende da demonstração da
titularidade das acções.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital
social nele representado, sem prejuízo do disposto nos presentes es-
tatutos ou em disposição legal; as abstenções não são contadas.

5 � As deliberações da assembleia geral de aumento ou diminuição
de capital, transformação, fusão ou dissolução da sociedade e, em geral,
qualquer modificação dos estatutos da sociedade serão tomadas por
dois terços do capital social.

6 � Se, na assembleia reunida em segunda convocação, estiverem
presentes ou representados accionistas detentores de, pelo menos, meta-
de do capital social, a deliberação sobre algum dos assuntos referidos no
n.º 5 antecedente, pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais,
por qualquer terceiro, conferindo-lhe para o efeito, poderes em sim-
ples carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa, devendo nessa
carta identificar-se a assembleia geral em causa.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade, compete ao conselho de admi-
nistração, composto por três ou cinco membros.

2 � Os vogais e o presidente do conselho de administração, são
eleitos pela assembleia geral, por períodos de um ano, sendo permi-
tida a reeleição uma ou mais vezes, e exercerão os cargos com ou
sem caução, consoante for deliberado pela assembleia geral.

3 � Uma minoria de accionistas que tenha votado contra a pro-
posta que fez vencimento na eleição dos administradores, tem o di-
reito de designar, um administrador ou dois administradores, conforme
o número total for de três ou cinco, contando que essa minoria re-
presente, pelo menos, 10% do capital social.
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4 � Sem prejuízo do disposto no n.º 5 subsequente, o mandato dos
administradores que não sejam accionistas, cessará logo que em as-
sembleia geral, pelo menos 49% do capital social presente, manifeste
discordância quanto à continuidade do exercício do respectivo cargo.

5 � A deliberação de destituição sem justa causa do administrador,
eleito ao abrigo da regra especial estabelecida no n.º 3 antecedente,
não produz qualquer efeito se contra ela tiverem votado accionistas
que representem, pelo menos, 20% do capital social.

6 � As remunerações dos administradores são fixadas pela assem-
bleia geral, e poderão consistir total ou parcialmente numa percenta-
gem dos lucros de exercício, não podendo tal percentagem global-
mente considerada ser superior a 10% de tais lucros.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração goza de todos os poderes de
gestão das actividades das sociedade, devendo subordinar-se às delibe-
rações dos accionistas ou às intervenções do fiscal único, apenas nos
casos em que a lei ou estes estatutos o determinarem.

2 � Compete ao conselho de administração, deliberar sobre qual-
quer assunto de administração da sociedade, nomeadamente, sobre:

a) Escolha do seu presidente, quando a assembleia geral não tenha
exercido a sua competência;

b) Pedido de convocação de assembleias gerais;
c) Relatórios e contas anuais;
d) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis ou equiparados;
e) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela socie-

dade;
f) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
g) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação duradoura e importante de relações

com outras empresas;
j) Mudança de sede nos termos previstos no contrato de sociedade;
k) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em arbitragens;
l) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
m) Obter empréstimos ou quaisquer tipo de ajudas financeiras na-

cionais ou comunitárias e oferecer as correspondentes garantias;
n) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requei-

ra deliberação do conselho.
3 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-

ministradores, parte dos seus poderes e a execução das deliberações
do conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação
que os designar, bem como pode nomear mandatários para a prática
de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção:
a) De dois administradores; ou
b) De um administrador-delegado dentro dos limites da delegação

do conselho; ou
c) De um procurador com poderes especiais, devendo os procura-

dores actuar em conformidade com os respectivos mandatos.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convocada
pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo realizar-se
pelo menos, uma reunião em cada três meses, podendo a convocação
pelo presidente ser feita por qualquer forma.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação, não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.
4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-

nistradores presentes ou representados e dos que votem por corres-
pondência.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único.
2 � O fiscal único é eleito pela assembleia geral anual, que elegerá

também um suplente, por um período de um ano, podendo ser reelei-
tos por uma ou mais vezes.

3 � O fiscal único e o suplente, serão revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 16.º

1 � O fiscal único da sociedade, apreciará a situação da sociedade,
pelo menos, uma vez por trimestre e sempre convocado pelo conse-
lho de administração para o efeito.

2 � O fiscal único deverá assistir às reuniões do conselho de admi-
nistração, sempre que para tanto seja solicitado pelo presidente do
conselho de administração.

3 � Serão aplicáveis ao fiscal único, com as devidas adaptações,
todas as demais regras legais aplicáveis ao conselho fiscal.

CAPÍTULO IV
Aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidos 5%,
pelo menos, para a reserva legal, sempre que este fundo não se ache
suficientemente integrado, nos termos da lei, terão o destino que
for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos votos
emitidos.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação
pela forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 19.º

1 � Embora designados por prazo certo, os membros dos corpos
sociais, mantêm-se em funções até novas eleições.

2 � Ficam desde já designados para o ano de 2001, os seguintes
membros dos corpos sociais:

Conselho de administração: presidente � José Manuel Baptista Fino,
casado, residente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, edifício
Aviz, bloco A-2, 16.º, C, freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa; vogais � Carolina Scheimpflug Poppe Fino, casada,
residente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, edifício Aviz,
bloco A-2, 16.º, C, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa; e, Ana Isabel Marcos Tereso Leitão, casada, residente em
Lisboa, na Rua do Conde Almostér, 106, 7.º, D, São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Dr. Albino Rodrigues Jacinto, casado, re-
visor oficial de contas n.º 527, residente na Avenida da República,
24, 9.º, concelho de Lisboa; suplente � Dr. José Manuel Carlos
Monteiro, casado, revisor oficial de contas n.º 592, residente na Rua
de Abranches Ferrão, 4, 3.º, B, concelho de Lisboa.

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr.ª Rita Isabel de Carva-
lho Frade Pina Pelica, casada, residente na Rua de Braamcamp, 40,
8.º, esquerdo, em Lisboa; secretária � Dr.ª Sónia do Carmo Mendes
Ferreira Torcato, solteira, maior, residente na Rua de Braamcamp,
40, 8.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13065190

TUNIMADEIRA � PESCA E REPARAÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9894/991213; identificação de pessoa colectiva n.º 511045859;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 26/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma TUNIMADEIRA � Pesca e
Reparação Naval, L.da, e tem a sua sede no Empreendimento Atlanta
Park, Rua de Abranches Ferrão, 10, 11.º, B/C/D, em Lisboa, freguesia
de São Domingos de Benfica.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 120 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 7 560 000$ cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Paulo José da Silva Costa dos
Santos, e, MARITRAM � Comércio Geral, Importação e Exporta-
ção de Mercadorias e Indústrias de Pesca, S. A.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326680

VALBOPAN � FIBRAS DE MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 500/880927; identificação de pessoa colectiva
n.º 502043059; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/001102.

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

Deslocação de sede: Rua do Vale do Pereiro, 17, rés-do-chão, fre-
guesia de São Mamede, Lisboa.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14156709

SÓ PESO (SUL) � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 279/010221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505325713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
010221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Só Peso (Sul) � Restauração e
Hotelaria, L.da

2 � A sociedade é obrigada a alterar imediatamente a sua denomi-
nação para outra que não contenha expressão «Só Peso» e a deixar
de usar a expressão «Só Peso» ou outra confundivel, no caso de a
sócia «Só Peso � Restauração e Hotelaria, L.da», deixar de ser sócia
da sociedade.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Rua do Professor Vítor Fontes, 17,
B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá
abrir sucursais ou qualquer forma de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração das indústrias de
restauração, hoteleira, turismo e diversões; exportação e importação
de produtos alimentares e para a indústria alimentar, bem como de
equipamentos para a hotelaria e diversões.

2 � Com vista à prossecução do seu objecto social, a sociedade
poderá participar no capital de outras sociedades, já constituídas ou
por constituir, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, bem
como em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

O capital da sociedade é de 5000 euros, integralmente realizados
em dinheiro e encontra-se dividido em quatro quotas: uma do valor

nominal de 100 euros, pertencente à sócia Só Peso � Restauração e
Hotelaria, L.da; outra no valor nominal de 2900 euros, pertencente à
sócia REVOLUÇÃO � Restauração e Hoteleira, SGPS, S. A.; outra
no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Pereira André; e ainda outra no valor de 1000 euros, pertencentes ao
sócio Ricardo António Leitão.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer os suprimentos que entendem neces-
sários para o desenvolvimento da sociedade.

2 � O montante dos juros, bem como o prazo para o seu paga-
mento e os demais termos e condições dos suprimentos, serão previ-
amente fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, quer entre sócios, quer a
quaisquer não sócios, carece do consentimento prévio da sociedade.

2 � Se a sociedade negar o consentimento à cessão de uma quota,
poderá amortizá-la, nos termos da lei.

3 � Caso se verifique o consentimento à cessão de uma quota, a
sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes depois têm di-
reito de preferência, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode proceder à amortização de quotas nos casos pre-
vistos na lei e nos presentes estatutos e ainda nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota a amortizar;
b) No caso de quota própria da sociedade;
c) No caso de falência, dissolução ou morte de sócio;
d) No caso de a quota ser vendida a outros sócios ou a quaisquer não

sócios sem observância do disposto no artigo 6.º destes estatutos; e
e) No caso de transmissão da quota em virtude de partilha subse-

quente a divórcio a separação judicial de pessoas e bens.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por três gerentes que
serão nomeados em assembleia geral.

2 � Os gerentes não serão remunerados, salvo deliberação da as-
sembleia geral em contrário.

3 � A sociedade será validamente obrigada ela assinatura conjunta
de dois gerentes, ou pela assinatura de um só gerente, a quem tenham
sido conferidos em assembleia geral ou por qualquer outra forma le-
galmente admissível, poderes especiais para o efeito.

4 � Quaisquer dois gerentes poderão conferir poderes a um pro-
curar para obrigar a sociedade com a sua única assinatura em casos
específicos ou para certas actividades, bem como conferir procurações
com poderes especiais a um ou mais pessoas que não sejam gerentes,
para agirem em nome da sociedade nos termos julgados convenientes.

5 � É vedado aos gerentes, salvo prévia autorização da assembleia
geral, alienar ou onerar bens do activo imobilizado da sociedade.

6 � Os sócios José Manuel Pereira André e Ricardo António Lei-
tão, têm o direito, que apenas poderá ser exercido em conjunto e por
unanimidade de nomear um dos gerentes da sociedade.

ARTIGO 9.º

A convocação para a assembleia geral deverá ser feita por carta
registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias, contendo a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 10.º

Podem ser decididos pela sociedade adiantamentos sobre os lucros
de um exercício em curso, sendo aplicáveis as disposições constantes
do artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

O exercício económico anual encerra a 31 de Dezembro.
1 � Ficam desde já nomeados gerentes, os não sócios Manuel João

Madureira de Castro Teixeira e Rodrigo António Perestrelo de Fran-
ça Martins, já identificados, e o sócio Ricardo António Leitão, os
quais não auferirão qualquer remuneração, salvo decisão da assembleia
geral, em contrário.

2 � Os gerentes ficam desde já autorizados nos termos do n.º 4,
do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a proceder à
movimentação e levantamento do capital social, para fazer face às
despesas de constituição, registo e início de actividade da sociedade.

3 � Os gerentes, ficam também autorizados nos termos e para os
efeitos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 19.º, do Código
das Sociedades Comerciais, a praticar imediatamente em nome da
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sociedade, quaisquer actos ou contratos de promessa de contrato re-
lativo ao objecto da sociedade, e ainda a celebrar contratos de pro-
messa de arrendamento, contratos promessa de compra e venda de
imóveis, de arrendamento e compra e venda de imóveis, cessão de
exploração comercial, relativos às instalações designados no negócio
da sociedade, nos termos e condições que tiverem por convenientes,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326647

LOURINHÃ

MATSANDER � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 1099;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010219.

Certifico que entre:
1) Maria da Guia Pereira de Matos, solteira, maior, residente na

Rua de Venâncias, 3, 1.º, Zambujeira, Lourinhã;
2) Augusto José Marques dos Santos, casado com Helena Maria

Santos Marques, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Joaquim Ferreira, Casal Juncal, Lourinhã;

3) Paul Ivan Deer e John Norman Deeer, ambos solteiros, maiores e
residentes na Rua do 29 de Novembro, 12, Zambujeira, Lourinhã, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MATSANDER � Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João da Silva Marques,
18, 1.º, esquerdo, sala 3, freguesia e concelho da Lourinhã.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio.

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,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeada gerente a sócia Maria da Guia Pereira Matos.

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 con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Vicente Luís de
Sousa. 14323575

GONÇALVES CARDOSO & SANTOS � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 1100;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010219.

Certifico que, entre:
1) João Paulo Gonçalves Cardoso, casado com Jacinta Maria da

Anunciação Santos Cardoso, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Adelino Amaro da Costa, 23, 1.º, esquerdo, vila,
freguesia e concelho da Lourinhã; e

2) Jacinta Maria da Anunciação Santos Cardoso, casada com o referido
João Paulo Gonçalves Cardoso e residente na mesma morada, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalves Cardoso & Santos �
Snack-Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pinheiro de
Andrade, 45-A, rés-do-chão, freguesia e concelho da Lourinhã.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar 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 estabelecimento
comercial de snack-bar e bar com música ambiente.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo Gonçalves
Cardoso.

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.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Vicente Luís de
Sousa. 14323567
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PORTO
BAIÃO

LCMC � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 283/
991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504566032; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/010302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e a alteração parcial do contrato, tendo em con-
sequência sido alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 45 000 euros, do sócio Manuel Augusto Pinto Correia; e
outra do valor nominal de 5000 euros, da sócia Maria Liseta de Car-
valho Pinto Correia.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11107065

BEBIDIS � REPRESENTAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 336/
010222; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
010301.

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

Pela inscrição n.º 2 foi registada a designação de gerente, por parte
de Ana Margarida Ribeiro Monteiro.

Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2001.

Conferi, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11107073

FELGUEIRAS

ARTOZÉ � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1520/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503810487; data da
apresentação: 010205.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na
pasta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 14319420

CONTERFEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1159/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 503151629; data da
apresentação: 000202.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 14319390

CONTERFEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1159/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 503151629; data da
apresentação: 010202.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 14319381

MAIA

VAN DER ERVE N. V. � SUCURSAL EM PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 750/
20000316; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 30/20000316 e 37/20000530.

Certifico que foi criada a sucursal em epígrafe, cujo extracto é o
seguinte:

Criação de sucursal em Portugal: Van der Erve, N. V., de naciona-
lidade belga, com sede em Weiveldlaan, 41, caixa postal 21, 1930,
Zaventem, Bélgica.

Objecto: representação de produtos têxteis nacionais e estrangei-
ros, registo e acompanhamento de encomendas, controle de quali-
dade, promoção de colecções e design.

Capital: 1 250 000 francos belgas, representado por 50 acções, ao
portador, sem menção do valor nominal, que representam cada uma,
um cinquenta avos do capital.

Local da representação: Rua do Pinhal, 250, Crestins, Maia.
Representantes designados: Rob Van der Erve e Martijin Van der

Erve, casados.

Está conforme.

6 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10294945

AMMERAL BELTECH � CORREIAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 721/
930816; identificação de pessoa colectiva n.º 972468730; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 5/20010228.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede, objecto

1 � A sociedade adopta a denominação de Ammeraal Beltech �
Correias Industriais, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela
legislação aplicável.

Conferida, está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14380323

INFORCHIP � INFORMÁTICA, COMUNICAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9151/
971216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010228.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2000.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10294929
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FLORENTINA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 799/
20001107; identificação de pessoa colectiva n.º 500521921; data
de depósito: 20010104.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294996

TINTURARIA DO CASTELO DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 033/
500211; identificação de pessoa colectiva n.º 500284458; data de
depósito: 20010118.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294988

MEDIALFA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 580/
990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504471470; data de
depósito: 20010126.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294970

FARIA & LAGES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 270/
990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504423509; data de
depósito: 20001207.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294961

ALFREDO COSTA & FERNANDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5078/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503814474; data de
depósito: 20010126.

Certifico que, na pasta referente à sociedade em epígrafe, a
acta e demais documentos de prestação de contas, relativas ao
ano de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294198

AUTO REPARADORA PINTO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9509/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504195638; data de
depósito: 20010131.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10295003

PRIMUS MGV � PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 717/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504558161; data de
depósito: 20010131.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294228

C. H. L. � CERÂMICAS PARA HOTELARIA E LAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3687/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503624918; data de
depósito: 20010123.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294210

LOPES, LOPES & PEREIRA � SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9597/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504119621; data de
depósito: 20001204.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 10294201

PROMOCAHAL, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 097/
990324; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 4/20010228.

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

Mudou a sede para a Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 218, 5.º, sala 5,
Maia.

Conferida, está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14380790
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INFORPRIMUS � INSTITUTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8701/
970825; identificação de pessoa colectiva n.º 505071894; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20010228.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14380366

CONFEITARIA E CAFÉ BRILHANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6120/
950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503473170; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/20001228.

Certifico que, respeitante à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi averbada a cessação
de funções dos gerentes António da Silva Moreira, José da Silva
Moreira e Armando da Silva Moreira, por renúncia.

Data: 2 de Outubro de 2000.
Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 5/20001228, foi efectuado o

aumento de capital pelo reforço de 12 000 000$, subscrito pelos sócios
em partes iguais, a acrescer às suas quotas; e pela inscrição acima referi-
da, a sociedade em epígrafe nomeou gerentes, ambos os sócios, em 2 de
Outubro de 2000, tendo em consequência, alterados os artigos 3.º e 5.º
do respectivo contrato, que ficam com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
7 500 000$, uma de cada um dos sócios Carlos Alberto dos Santos
Carvalhais e Maria de Fátima Mota da Cunha Carvalhais.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

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

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, subfian-
ças, letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos negócios
da sociedade.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11554592

COELHO & HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1219/
910916; identificação de pessoa colectiva n.º 502621699; inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 13 e 16/20010223.

Certifico que, cessou funções o gerente Júlio Rodrigues da Silva
Coelho, em 30 de Novembro de 2000, por renúncia; e que a sociedade em
epígrafe, alterou o pacto social quanto aos artigos 3.º e 5.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo de 3500 euros, a quota
pertencente ao sócio José Henrique Real Serra; e de 1500 euros, a
quota pertencente à sócia Aurora Maria Gomes Rajão.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo dos sócio José Henrique
Real Serra, aqui nomeado gerente.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

Está conforme.

7 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14380358

PORTO � 1.A SECÇÃO

ACURAR � ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NO DOMICÍLIO,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente ACURAR � ASSISTÊNCIA
DE SAÚDE NO DOMICÍLIO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7346/990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504435736;
número e data da apresentação: 29/001220; pasta n.º 7346.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 1 050 000$ para 1 102 651$, em dinheiro, tendo o
mesmo sido redenominado para euros e sido transformada em socie-
dade unipessoal por quotas, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACURAR � Assistência de Saúde
no Domicílio, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Catarina, 1480, 3.º, sala 3.1,
freguesia de Bonfim, concelho do Porto.

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 na prestação de serviços de acompanhamento,
assistência e cuidados de saúde no domicílio; comercialização de produtos de
higiene e conforto, equipamento de apoio, nomeadamente ao doente, su-
plementos alimentares, bem como consultoria técnica e formação nas áreas
atrás descritas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5500 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência cabe ao sócio único, que se mantém como gerente.
2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exi-
gida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando necessária.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 13613006

PORTO � 2.A SECÇÃO

SOCIEDADE COMERCIAL TASSO
DE SOUSA � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 715/451121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500264945; data da apresentação: 20010305; pasta n.º 4800.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

5 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12702579

PORTO � 3.A SECÇÃO

RANGEL EXPRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4643/940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503271667;
data da apresentação: 20000706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243534

TRANSPORTADORA RÁPIDA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 351/680129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500553793; número e data da apresentação: 59/20000630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
13648870

SANTARÉM
CORUCHE

VALVERDE � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 508/
900108; identificação de pessoa colectiva n.º 502040050; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação. 6/010131.

Certifico que, pela inscrição n.º 8 foi aumentado o capital com mais
a quantia de 7 024 100$, integralmente realizado em dinheiro e subs-
crita por Rosa Guilhermina Peseiro Neves, passando a deter uma quota
n valor nominal de 9 974 100$, equivalente a 49 750,60 euros, don-
de resulta o montante de 10 024 000$, e redenominação do capital
social para euros, e alteração parcial do pacto social quanto ao ar-
tigo 4.º do estatutos, onde se passa a dizer que, o capital social inte-
gralmente realizado em dinheiro, é de 50 000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, uma no valor noimnal de 249,40 euros, perten-
cente a Florival Neves e outra no valor nominal de 49 750,60 euros,
pertencente a Rosa Guilhermina Peseiro Neves.

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

28 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12591998

J. A. GONÇALVES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1005/
020301; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020301.

Certifico que, Jerónimo António Gonçalves, constitui uma sociedade
comercial por quotas unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. A. Gonçalves, Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Erra, freguesia de Erra, concelho de
Coruche, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, fi-
liais ou quaisquer outras formas de representação local.

2.º

O objecto social, consiste na actividade de transporte rodoviário
de mercadorias por conta de outrém de âmbito nacional.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 49 881 eu-
ros, representado por uma só quota pertencente ao seu sócio único.

4.º

O sócio único, poderá fazer prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.

5.º

Por decisão do sócio único, poderá o mesmo fazer à sociedade supri-
mentos de que ela carecer, nas condições por aquele determinadas.

6.º

A gerência e administração da sociedade, fica a cargo do sócio único
desde já nomeado gerente e será remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral.

7.º

A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da sociedade,
para prática de determinados actos ou categorias de actos.

8.º

A sociedade não se considerará obrigada em actos ou contratos
estranhos ao seu objecto social, nomeadamente na assinatura de le-
tras, livranças, ou prestação de quaisquer garantias a terceiros.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

10.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido, o interdito ou inabilitado
legalmente representado, devendo aqueles nomear um, de entre si,
que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 12573159

SALVATERRA DE MAGOS

CARLOS ALBERTO LIBÓRIO MOÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 217/910327; identificação de pessoa colectiva
n.º 502572787; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
20010126.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato, com reforço e
redenominação do capital de 10 000 000$ para 52 500 euros
(10 525 305$), tendo sido alterados os artigos 1.º e n.os 1 e 2 do 3.º,
4.º e adicionado o 9.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Alberto Libório Moço, L.da, com
sede na Rua de D. Afonso Henriques, freguesia de Foros de Salva-
terra, concelho de Salvaterra de Magos.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
52 500 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Libório
Moço; uma outra no valor nominal de 7500 euros, pertencente ao
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sócio Elson Marco Andrade Moço; e outra, no valor nominal de
7500 euros, pertencente ao sócio Dino Marco Andrade Moço.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

A gerência será exercida pelos gerentes eleitos em assembleia ge-
ral, com ou sem remuneração conforme ai for decidido, sendo sufi-
ciente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade,

9.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.

Foi depositado na pasta da sociedade, o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11176776
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