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AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

A. REBELO & DIAS � COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3890/010301; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/010301.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Alcides Fernandes da
Costa Rebelo e mulher, Maria de Fátima Resende de Oliveira Dias,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato integrado por oito cláusulas que
a seguir se reproduz:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Rebelo & Dias � Comércio
de Peles, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Lações de Cima,
freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

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 a comercialização de peles.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros (equivalente a 1 202 892$) e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, dos valores nominais de 3000 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Alcides Fernandes da Costa Rebelo
e Maria de Fátima Resende de Oliveira Dias.

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 as-
sembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Alcides
Fernandes da Costa Rebelo.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
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sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos 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 definitivamente matriculada.

Está conforme.

14 de Março de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16956095

BRANDÃO, TEIXEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1633/860620; identificação de pessoa colectiva
n.º 501624759; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
010301.

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

a) Os sócios Afonso Brandão Gomes Soares, Elisa Teixeira Go-
mes e Custódio Gomes da Silva deliberaram, por mútuo acordo, a
dissolução da sociedade;

b) Foi efectuado o encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 9 de Outubro de 2000.

Está conforme.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16956044

JOSÉ BASTOS PINHO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3889/010301; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/010301.

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

a) Por José Henrique de Castro Bastos Pinho, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato inte-
grado de 10 cláusulas que a seguir se reproduz;

b) As entradas em espécie foram verificadas pelo relatório do re-
visor oficial de contas, que também se reproduzem:

1.º

A sociedade adopta a firma José Bastos Pinho � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Chousal, freguesia de
Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar e encerrar agências, sucursais, filiais ou quaisquer outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do território nacio-
nal ou estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes públicos
rodoviários ocasionais de mercadorias.

3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde a uma única
quota desse valor, de que é titular o sócio José Henrique de Castro
Bastos Pinho.

A referida quota está realizada em dinheiro até à quantia de
12 600 euros, encontrando-se a correspondente quantia devidamen-
te depositada, a parte restante da mesma quota está realizada em
espécie, mediante a transferência que neste acto faz para a sociedade
dos seus seguintes bens: viatura pesada de mercadorias (tractor),
marca Volvo, com a matrícula 19-24-OX, no valor de 17 450 euros,
e semi-reboque com caixa basculante em alumínio, marca Benalu,
com a matrícula AV-27823, no valor de 19 950 euros, no total de
37 400 euros.
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4.º

A sociedade é administrada e representada pelo seu único sócio
José Henrique de Castro Bastos Pinho, e ainda pelo não sócio Joa-
quim dos Santos Pinheiro, casado, residente em Pindelo, concelho
de Oliveira de Azeméis, que, desde já, ficam designados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura de ambos os gerentes, bastando a de um só
gerente para os actos de mero expediente.

5.º

É expressamente proibida à gerência obrigar a sociedade em ac-
tos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças, abo-
nações, letras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza.

6.º

Ficam, desde já, autorizados os negócios jurídicos celebrados entre
o sócio único e a sociedade desde que os mesmos sirvam a prosse-
cução do objecto social.

7.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades comerciais por
quotas com objecto diferente do seu, desde que, por essa aquisição,
não fique na situação de sócia única de qualquer dessas sociedades.

8.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros, reembolsáveis quando julgadas
disponíveis sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral, que deliberar o reembolso.

9.º

Ficam, desde já, autorizados os gerentes a proceder ao levantamen-
to do capital depositado, para fazer face ao pagamento das despe-
sas de registo da sociedade e aquisição de equipamentos e merca-
dorias.

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
que em nome da sociedade sejam celebrados pela gerência a partir
da sua constituição e antes de efectivado o seu registo na conserva-
tória respectiva, ficando para tal efeito dada à gerência a necessária
autorização.

Relatório de entradas em espécie

Nos termos e para os efeitos do artigo 28.º do Código das Socie-
dades Comerciais, o presente relatório destina-se à avaliação dos bens
correspondentes às entradas em espécie a fazer por José Henrique
de Castro Bastos Pinho, contribuinte fiscal n.º 115292110, residente
em Chousal, Ossela, Oliveira de Azeméis, para realização do capi-
tal da sociedade unipessoal a constituir sob a denominação de José
Bastos Pinho Transportes, Unipessoal, L.da, titular do cartão de
identificação de pessoa colectiva n.º 505308002, com sede prevista
para Chousal, Ossela, Oliveira de Azeméis.

Descrição dos bens:
Viatura pesada de mercadorias (tractor), marca Volvo, modelo

TF12F642, matrícula 19-24-OX, com o peso bruto de 40 000 kg,
fabricada em 1991, avaliada em 17 450 euros;

Semi-reboque com caixa basculante em alumínio, marca Benalu,
modelo T34C 1RP, matrícula AV-27823, com o peso bruto de
34 000 kg, fabricada em 1990, avaliada em 19 950 euros.

b) Titularidade dos bens:
Os bens acima referidos pertencem a José Henrique de Castro

Bastos Pinho, de acordo com os títulos de registo de propriedades
respectivos;

c) Avaliação dos bens:
Os bens foram avaliados pelo valor provável de realização, tendo

em conta o ano de fabrico e o seu estado de conservação;
d) Conclusão:
Somos de parecer que o valor dos bens com que o promitente

sócio único pretende realizar o capital da sociedade José Bastos
Pinho Transportes, Unipessoal, L.da, corresponde ao valor que subs-
creveu.

Coimbra, 5 de Janeiro de 2001.
António Pimpão & Maximino Mota, SROC, representada por

António Maia Pimpão, revisor oficial de contas n.º 410

Está conforme.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16956052

M. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3891/010314; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/010314.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Manuel Gomes dos
Santos Reis, casado com Maria da Graça da Silva Santos Reis, na
comunhão geral, e aquela Maria da Graça da Silva Santos Reis, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato so-
cial integrado por cinco cláusulas que a seguir se reproduz:

1.º

A sociedade adopta a firma M. Reis, L.da, com sede na Rua de
Manuel Brandão, 308, rés-do-chão, da cidade de Oliveira de Azeméis.

§ único. Por deliberação, a gerência poderá transferir a sede so-
cial para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na fabricação de moldes metálicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas, de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel Gomes dos Santos Reis e Maria da Graça da Silva Santos
Reis.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel Go-
mes dos Santos Reis, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos alheios aos interesses sociais, nomeadamente, letras de
favor, avales, fianças, cauções e responsabilidades semelhantes.

Está conforme.

15 de Março de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14158914

SANTA MARIA DA FEIRA

SOCIEDADE DE CORTIÇAS LUSO-SUÍÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2803/940113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502196076; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
940113.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital em
7 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Marc
Antoine Frederic Dcruz, casado com Laura Luigia Dcruz, na sepa-
ração de bens, com 3 500 000$; Filomena Gomes de Pinho Dias
Coelho, casada com Joaquim Alves Dias Coelho, na comunhão ge-
ral; José Joaquim Pinho Dias Coelho, casado com Fernanda Pais de
Oliveira Coelho, na comunhão geral; José Ventura Pinho Dias Co-
elho, casado com Olga Amélia Morais Lopes Dias Coelho, na co-
munhão de adquiridos, cada um com 580 000$; Mara Filomena
Pinho Dias Coelho, casada com Herculano Vilas de Sousa, na co-
munhão de adquiridos, e Margarida Maria Pinho Dias Coelho, ca-
sada com José Carlos Relvas Feiteira Maia, na comunhão de adqui-
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ridos, cada um com 705 000$, e Francisco Joaquim Reis da Silva Pais,
casado com Rosa Domingos do Cabo Alves de Oliveira da Silva Pais,
na comunhão de adquiridos, com 350 000$, e alteração do pacto, tendo
sido alterado o artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 12 000 000$, divi-
dido em sete quotas: uma, de 6 000 000$, do sócio Marc Antoine
Frederic Druz; cinco quotas, iguais, de 1 080 000$, cada, uma de
cada um dos sócios Filomena Gomes de Pinho Dias Coelho, José
Joaquim de Pinho Dias Coelho, José Ventura Pinto Dias Coelho,
Maria Filomena Pinho Dias Coelho e Margarida Maria de Pinho
Dias Coelho, e uma de 600 000$, do sócio Francisco Joaquim Reis
da Silva Pais.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098217

INTERCAP � CÁPSULAS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3525/920616; identificação de pessoa colectiva
n.º 502784172; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 23 e 24/940106.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de re-
gisto:

a) Cessação das funções de gerente Francisco Gonzalez Sanchez,
por renúncia;

b) Alteração do pacto, tendo sido alterados os artigos 3.º, 7.º, 11.º
e 12.º cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$; divide-se em seis quotas: uma, de 4 500 000$ e outra
de 1 000 000$, pertencentes ao sócio António Ferreira Couto, e
quatro, de 1 125 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios, Luís
Manuel, José António, Maria do Céu e Sandra Renata.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá dissolver-se pela simples vontade dos sócios.

ARTIGO 11.º

1 � Salvo acordo unânime, as deliberações são tomadas por voto
escrito ou em assembleia geral.

2 � As deliberações dos sócios são tomadas se obtiverem a maio-
ria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade será representada em juízo e fora dele, pela
gerência.

2 � A gerência, dispensada de caução, é exercida pelos sócios
António Ferreira Couto, que por si só obriga a sociedade, ou Luís
Manuel Pereira Ferreira Couto e José António Pereira Ferreira Couto,
desde já nomeados gerentes, mas estes dois últimos só obrigarão, em
conjunto, a sociedade, na ausência do sócio António Ferreira Couto.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098080

ALOÉ � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3539/920624; identificação de pessoa colectiva
n.º 502795425; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 24/940117.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação das funções de
gerente de Pedro Manuel Correia dos Santos Leite, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098330

GIL & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3347/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502645628; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/
980702.

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.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 05887275

J. P. M. � TELECOMUNICAÇÕES,
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3575/920825; identificação de pessoa colectiva
n.º 502824891; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 41/
970807.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
pacto, quanto aos artigos 5.º e 6.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
600 000$, dividido em duas quotas, sendo uma, do valor nominal
de 400 000$, do sócio Pedro Ferreira Ribeiro, e outra, de 200 000$,
pertencente ao sócio Jaime Augusto Barbosa Cunha.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social fica afecta aos sócios Pedro Ferreira Ri-
beiro e Jaime Augusto Barbosa Cunha, desde já designados ge-
rentes.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 01104632

GASÓMETRO � INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS CANALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4069/940411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194840; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 193/980730.

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.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 07883242
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EMPRESA DE CONSTRUÇÕES POUSADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2311/870703; identificação de pessoa colectiva
n.º 501849035; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição
n.º 6 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 2, 3, 4, 6 e 7/940420.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de re-
gisto:

a) Cessação das funções dos gerentes Querubim Correia Pais, José
da Silva Matos e Manuel Sampaio Correia Pais, por renúncia;

b) Alteração do pacto, tendo sido alterados os artigos 4.º e 7.º,
eliminando os parágrafos deste artigo, cujo teor é o seguinte:

4.º

O capital social é de 3 200 000$, dividido em três quotas, sendo
uma, de 1 600 000$, do sócio José Alves de Almeida, e duas, de
800 000$, sendo uma de cada uma das sócias Carla e Cristina.

7.º

A gerência da sociedade, fica afecta exclusivamente ao sócio José
Alves de Almeida, sendo suficiente a sua assinatura em todos os seus
actos e contratos, quer envolvam ou não responsabilidade para a
sociedade.

c) Mudança de sede para o lugar de Pousada, Souto, Santa Ma-
ria da Feira.

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

Conferida, está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 01099914

PADARIA E PASTELARIA GUISANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4101/940513; identificação de pessoa colectiva
n.º 503209791; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 219/980731.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 07610467

PADARIA E PASTELARIA GUISANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4101/940513; identificação de pessoa colectiva
n.º 503209791; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
990428.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 07610599

ABALFER � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3266/910409; identificação de pessoa colectiva
n.º 502593520; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 50 e 51/940512.

Certifico que cessou as funções de gerente Fernando Gomes da
Rocha, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 01104802

ALVES PEREIRA TAPEÇARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 708/680924; identificação de pessoa colectiva
n.º 500018880; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 34/
940427.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1993.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 01104241

PRIMAQUE � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATÉRIAS PRIMAS, QUÍMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1960/850227; identificação de pessoa colectiva
n.º 501531610; inscrições n.os 11 e 14; números e data das
apresentações: 41 e 44/940218.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

a) Reforço de capital em 15 000 000$, em reservas livres e subs-
critas pelos sócios Aurélio Gonçalves Pinheiro, com 11 390 000$,
e Rui Manuel Correia de Seabra, com 5 610 000$; e

b) Alteração do pacto, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º,
5.º e eliminado o n.º 2 deste artigo, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade passa a ter a sua sede no Edifício Santa Maria,
loja 17, ao Largo do Professor Leão, desta cidade de Santa Maria
da Feira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo
apenas necessária a assinatura de qualquer um deles, para obrigar a
sociedade, em todos os seus e contratos.

Eliminam o n.º 2 deste artigo.
a) Alteração do pacto, tendo sido alterado o artigo 3.º, cuja redac-

ção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 17 000 000$; divide-se em duas quotas, sendo uma, de
10 000 000$, do sócio Aurélio Gonçalves Pinheiro, e outra, de
7 000 000$, do sócio Rui Manuel Correia de Seabra.

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01099035

ANTÓNIO DA COSTA REIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2579/881125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502070773; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 17/940214.
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Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital,
em 24 200 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
António Alves Domingues e Filomena Ribeiro Pinto, na proporção
das suas quotas, e alteração do pacto, tendo sido alterado o artigo 3.º,
cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita social, é de 50 000 000$, dividido em quatro
quotas, sendo uma de 26 000 000$, do sócio António Alves
Domingues; outra, de 22 000 000$, da sócia Filomena Ribeiro Pinto;
uma, de 1 800 000$, da sócia Rute Fernanda Pinto Domingues, e
outra, de 200 000$, do sócio Sérgio Paulo Ribeiro Canedo.

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098861

MACROPNEUS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3359/911129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502663782; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 8 e 10/980528.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

a) Cessação de funções dos gerentes Manuel Carvalho Lourenço,
Germano Soares Canelas e Adelina Augusta de Jesus Carvalho, por
renúncia. Data: 21 de Abril de 1998;

b) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 3.º,
4.º e 5.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 600 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas, no valor nomi-
nal cada uma de 640 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel Vilar da Silva Alves e Rui Miguel Ramos Canelas, e outra,
no valor nominal de 320 000$, pertencente ao sócio Paulo Alexan-
dre Ramos Canelas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos só-
cios Manuel Vilar Silva Alves e Rui Miguel Ramos Canelas, desde
já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, são
necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes, podendo o
simples expediente ser assinado qualquer um deles, isoladamente.

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 06973035

FIVELCUNHA � INDÚSTRIA DE FIVELAS E APLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3320/910925; identificação de pessoa colectiva
n.º 502623063; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 139/980419.

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 05950821

FIVELCUNHA � INDÚSTRIA DE FIVELAS E APLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3320/910925; identificação de pessoa colectiva
n.º 502623063; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 70/
990427.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 08024260

FIVELCUNHA � INDÚSTRIA DE FIVELAS E APLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3320/910925; identificação de pessoa colectiva
n.º 502623063; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
940217.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital,
em 14 600 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Joa-
quim da Cunha Moreira e Lucília Martins dos Anjos Henriques
Moreira, e alteração do pacto, tendo sido alterado o artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, dividido em duas quotas que são: uma, de
11 250 000$, pertença de Joaquim da Cunha Moreira, e uma, de
3 750 000$, pertença de Lucília Martins dos Anjos Henriques Mo-
reira.

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098934

SABICONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2589/881209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501724710; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 29/
940309.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração do pacto,
tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, cuja redacção é a seguinte:

1.º

A sociedade com a denominação SABICONTA � Gabinete de
Contabilidade, L.da, passa a ter a sua sede à Rua de Albarrada, na
vila de São João de Ver, deste concelho.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede social, dentro
do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas: uma, de 300 000$, do sócio Gil
Vilar da Silva, e uma, de 100 000$, do sócio Alexandrino Coelho
de Amorim.

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01099302
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EMIGORETI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4000/940128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503134422; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 76 e 77/940316.

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

a) Cessação das funções de gerente Maria Goreti Teixeira Gomes,
por renúncia;

b) Designação de gerência. Nomeado: António José Fontes de
Barros. Data: 20 de Dezembro de 1993.

Conferida, está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01099477

GIL & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3347/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502645628; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/940302.

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

a) Cessação das funções de gerentes de António de Oliveira e Gil
Vilar da Silva, por renúncia;

b) Nomeação de gerência. Nomeados: Clementina Ascenção Fer-
reira da Silva e Paula Maria Ferreira de Oliveira Barros. Data: 3 de
Dezembro de 1993.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01099558

GIL & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3347/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502645628; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
990416.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 05887453

FERREIRA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2741/890412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502141441; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
980428.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 05951720

FERREIRA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2741/890412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502141441; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/
990413.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 08052387

FERREIRA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2741/890412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502141441; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 21 e 22/940111.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de:

a) Cessação das funções de gerente de António Miguel Ferreira
da Conceição, por renúncia;

b) Nomeação de gerente. Nomeado: Abel Oliveira e Lima.

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098110

PEREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2485/880608; identificação de pessoa colectiva
n.º 501992707; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 203/990430.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 09688757

PEREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2485/880608; identificação de pessoa colectiva
n.º 501992707; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 34 e 37/940104.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação das funções de gerente de Carlos Alberto da Silva
Pereira, por renúncia;

b) Cessação das funções de gerente de Carlos Alberto da Silva
Barros, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01098152

ANÍBAL & CASTRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4023/940221; identificação de pessoa colectiva n.º 503152692; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/940511.

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

Reforço de capital e alteração de pacto. Montante do aumen-
to: 1 600 000$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção das respectivas quotas e para reforço das mesmas.
Alterado: artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrituração social, é de 2 000 000$, dividido em
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duas quotas, de 1 000 000$, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Aníbal António da Silva Ferreira e Beatriz Pais de Castro.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 01104667

DISCORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4002/940131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503133710; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/
990426.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

5 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 08007101

DISCORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4002/940131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503133710; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/
980429.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 05884861

DISCORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4002/940131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503133710; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/940505.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

a) Mudança de sede para o lugar de Beire, freguesia de São João
de Ver, Santa Maria da Feira.

Conferida, está conforme o original.

2 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 01104551

NUNES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2374/871207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501906380; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/
990528.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva Frei-
tas. 09689508

NUNES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2374/871207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501906380; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/
940422.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de nomeação de gerente.
Nomeado: Fernando Eduardo Teixeira Pereira, casado.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01104080

NUNES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2374/871207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501906380; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
980429.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 05950309

FEIRACONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1867/831205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501570250; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
940414.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de nomeação de gerente.
Nomeado: Fernando Alberto dos Santos, solteiro, maior. Data: 14 de
Janeiro de 1994.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 01104012

RUI & SANTOS � TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3727/930301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502948469.

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

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14814536

BEJA
ODEMIRA

FRUPOR � SOCIEDADE AGRO INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 520;
identificação de pessoa colectiva n.º 501830154; inscrição n.º 22;
números e data das apresentações: 6, 7 e 8/010123.
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Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foi lavra-
do o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 2, pela apresentação 6/010123 � Recondução
dos membros do conselho de administração e conselho fiscal, por
deliberação de 30 de Abril de 1999, para o ano de 1999.

Apresentações 7 e 8/010123 � Nomeação dos órgãos sociais para
o ano de 2000.

Conselho administrativo: Ole Martin Siem, Kristian Siem e John
Newbold.

Conselho fiscal: Finn V. Borgersen, Paul W. Weightman e A.
Gonçalves Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representado por António Gonçalves Monteiro.

Suplente: João Lopes da Silva, revisor oficial de contas.
Prazo: ano de 2000.
Data: 17 de Março de 2000.

13 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10686029

BRAGA
BARCELOS

ARANTES & LIMA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Franqueira,
lote 20, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2670/
951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503532096; data da
apresentação: 000706.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10340807

GIVEC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2986/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503884685; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10339043

S. L. � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Formiga, lote 9,
rés-do-chão, loja 16, Edifício Jomag, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1934/
910812; identificação de pessoa colectiva n.º 502604301; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10341765

FELICIDADE CUNHA � TÊXTEIS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte Real, Rio Côvo Santa Eulália, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3455/
990601; data da apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10341560

HABIOL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
Edifício S. Bento, 158, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2282/
930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503061417; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10341811

AQUAJET � EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, L.DA

Sede: Igreja, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2283/
930922; identificação de pessoa colectiva n.º 503061407; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10343180

A. FIGUEIREDO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua dos Alcaides de Faria, 15,
Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 235/
690929; identificação de pessoa colectiva n.º 500001987; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10343334

ILÍDIO ALVES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 43, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 869/
850924; identificação de pessoa colectiva n.º 501532838; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10339027

JOÃO JOAQUIM SALGUEIRO, L.DA

Sede: São João, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 469/
780330; identificação de pessoa colectiva n.º 500738580; data da
apresentação: 000707.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10343130

AMITAFE � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Aldão, Vila Frescainha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 553/
791120; identificação de pessoa colectiva n.º 500905274; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10343326

ESAG ESTÚDIO DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 387, 1.º,
direito, traseiras, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1220/
871119; identificação de pessoa colectiva n.º 501899022; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10342770

CONSTRUÇÕES MIRAGOM, L.DA

Sede: Pedreira, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1968/
911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502637412; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10342753

QUINTARCOS � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Casal de Nil, Vila Frescainha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 646/
810804; identificação de pessoa colectiva n.º 501172963; data da
apresentação: 000707.

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

19 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10342800

BRAGA

CLASSCARN � ENTREPOSTO COMERCIAL DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7337/
010301; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Artur
Soares Ferreira, casado com Alexandra Margarida Torres de Faria
Ferreira, e António Ferreira Martins, casado com Ana Maria Miranda
Pinto, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLASSCARN � Entreposto
Comercial de Carnes, L.da, e tem a sua sede na Avenida de S. Lou-
renço, 11, 1.º, sul, frente, freguesia de Celeirós, concelho de Braga.

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 comércio, importação e
exportação de carnes verdes, fumados e enchidos.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares 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 a ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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 gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em se-
gundo, 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) Por penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qual-

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

c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não for adjudicado ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois de o sócio ou a sociedade terem declarado prefe-
rir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 5.º deste con-
trato.

ARTIGO 7.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d), do número anterior, se a lei não dispuser de ou-
tro modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12885665

FREITAS BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7336/
010226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
010226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
da Glória Fernandes de Freitas Brandão e marido, José Maria de Araújo
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Dias Brandão, Jorge Miguel de Freitas Brandão e Sara Isabel de Frei-
tas Brandão, solteiros, maiores, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freitas Brandão, L.da, e tem a sua
sede na praça de Flávio Sá Leite, 3, 3.º, esquerdo, freguesia de Braga
(S. Vítor), concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais, agências, gabinetes, consultórios, delega-
ções ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em clínica de ginecologia e
menopausa e realização de exames complementares de diagnóstico.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em quatro quotas: duas, iguais, do valor
nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Maria da Glória Fernandes de Freitas Brandão e José Maria de
Araújo Dias Brandão, e duas, iguais, do valor nominal de 37 500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria da Glória Fernandes de Freitas Brandão, que,
desde já, fica nomeada gerente.

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

3 � Consideram-se incluídos nos poderes da gerência a compra
e venda de veículos automóveis.

4 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
abonações, fianças e letras e, de uma forma geral, em quaisquer actos
e contratos que não estejam relacionados com a actividade social.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido aos gerentes exercer, sem prévia auto-
rização da sociedade, por conta própria, ou associados com outrem,
qualquer actividade relacionada com o objecto que a sociedade se
propõe desenvolver.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, devendo a decisão desta ser comunicada ao interessa-
do nos 30 dias posteriores à notificação que para o efeito ele lhe
fizer, por carta registada com aviso de recepção.

2 � A sociedade fica obrigada a adquirir a quota do sócio que dela
deseje afastar-se se não consentir na sua cessão a estranhos, pagando-a
pelo valor que resultar do último balanço aprovado, sendo o paga-
mento efectuado em quatro prestações semestrais, vencendo-se a
primeira seis meses após a comunicação referida no número ante-
rior.

3 � A cessão considera-se autorizada se nada for comunicado ao
sócio cedente no prazo indicado no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 7.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
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal.

2 � O preço da amortização poderá ser pago em prestações men-
sais e sucessivas com prazo não superior a dois anos.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não imponha outras formalidades, as assembleias
serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com
antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, procedendo-se à
sua liquidação pela forma que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 10.º

No caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade poderá deli-
berar que a respectiva quota não se transmita aos seus sucessores,
devendo nesse caso amortizá-la, adquiri-la, ou fazê-la adquirir por
outro sócio ou por terceiro.

§ único. Se a quota for transmitida aos herdeiros, estes nomearão
um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11764384

CLIBRAGA, OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7334/
010226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Clara
Maria Gil Fernandes Pereira Coutinho, solteira, maior, José Bernar-
dino de Magalhães Pereira Coutinho e mulher, Clara Maria Gil Fer-
reira Fernandes Pereira Coutinho, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clibraga, Oftalmologia, L.da, e
tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 554, 4.º, sala 38, freguesia
de Braga (São José de São Lázaro), desta cidade.

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 a prestação de serviços médi-
cos, nomeadamente nas áreas de oftalmologia e clínica geral.

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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma, do valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia Clara Maria Gil Fernandes Pereira
Coutinho, uma do valor nominal de 750 euros, pertencente ao só-
cio José Bernardino de Magalhães Pereira Coutinho e outra do va-
lor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Clara Maria Gil Fer-
reira Fernandes Pereira Coutinho.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares 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 sócios José Bernardino de Magalhães Pereira Coutinho
e Clara Maria Gil Ferreira Fernandes Pereira Coutinho, que, desde
já, são nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis, in-
cluindo automóveis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11764350
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FELIZ TIRO � EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
CINEGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7333/
010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/
010223.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio Feliz Pinto Lopes da Cruz, casado com Ana de Jesus da Costa
Ferreira da Cruz; Mateus da Cruz Martins Pinto, casado com Isaura
Gomes de Araújo Pinto; José Correia Fernandes, casado com Ma-
ria Angelina Fernandes Pimenta; Belmiro Pinto Lopes, casado com
Maria Irene de Sousa Pereira Lopes; Vítor Manuel Pinto Lopes da
Cruz, casado com Maria Alice da Costa Lima Matos da Cruz; Ma-
nuel Joaquim Pinto Lopes da Cruz, casado com Isaura Peixoto Fer-
reira; Adriano António Martins Leite Barbosa, casado com Palmira
da Graça da Costa Martins Leite Barbosa; João Cruz de Castro,
casado com Albina da Costa Pinheiro de Castro; Manuel Ferreira
Correia, casado com Ana Isabel Ferreira Pinto, e Luís Alberto Ri-
beiro de Azevedo, solteiro, maior, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feliz Tiro � Exploração de
Recursos Cinegéticos, L.da, e tem a sua sede no Largo da Estação,
1, sala 1, freguesia de Braga (Sé), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em fomento, gestão e explo-
ração dos recursos, cinegéticos e piscatórios em prédios próprios ou
alheios, com vista à criação de zonas de caça turística para explora-
ção da sociedade ou por terceiros e, bem assim, a instalação de cam-
pos de treino e caça, criação de caça em cativeiro, com alimentos
adquiridos a terceiros, e prestação de serviços hoteleiros e animação
turística.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 500 000$, dividido em 10 quotas, iguais, do valor nominal de
250 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios António Feliz Pinto Lopes da Cruz, Mateus da
Cruz Martins Pinto e José Correia Fernandes, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis, in-
cluindo automóveis.

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
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11764368

TETRA VISUAL � PRODUÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7330/
010221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
010221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Pedro Marques de Freitas, casado com Maria José de Sousa Perei-
ra; Joaquim Manuel Ferreira Conde, Alfredo Eurico do Vale Mar-
tins Malheiro, e José Carlos Rodrigues Pereira, solteiros, maiores, e
rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tetra Visual � Produções
Publicitárias, L.da, e tem a sua sede na Rua de Marceliano Araújo,
60, freguesia de Ferreiros, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em produção de reclamos
luminosos e cartazes publicitários de grande formato. Tampografia
e serigrafia. Prestação de serviços de publicidade.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
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 suplemen-
tares 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 a todos os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 12885983

CONFECÇÕES OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4766/
950926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11761083
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M. D. CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4364/
940919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 12884090

GLÓRIA VEIGA TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7332/
010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010223.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, em que a
única sócia é Glória de Fátima Afonso Fernandes Veiga, casada com
Domingos José Quelha da Veiga, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Glória Veiga Têxteis, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boavista, 96, 2.º,
frente, freguesia de Braga, Sé, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
produtos têxteis e de vestuário, incluindo a importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio Glória de Fátima Afonso Fernandes Veiga.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

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

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis, bem como permutar e alugar os mesmos,
assinar contratos de leasing ou locação financeira de quaisquer veí-
culos automóveis ou móveis e ainda dar ou tomar de arrendamento
quaisquer locais e dar ou tomar de trespasse quaisquer estabeleci-
mentos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12885959

HABIEXPERT � AUTOMAÇÃO DE CASAS E EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7335/
010226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
010226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ricardo
Jorge Camelo Abreu Fragoso, solteiro, maior, e Carla Cristina Tava-

res Martins, casada com Pedro Manuel Cintra Gaspar, e rege-se pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABIEXPERT � Automação
de Casas e Edifícios, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Afonso
Henriques, 70, 1.º, esquerdo, da cidade de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer ou-
tro local, dentro do concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir sucursais, agências, delegações, filiais ou quaisquer outras for-
mas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a automação de prédios, com elabo-
ração de projectos técnicos, instalação, importação e comercializa-
ção de material eléctrico e electrónico.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros.

4.º

São permitidas prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 25 000 euros, sempre que assim seja deliberado em assem-
bleia geral e nos termos da referida deliberação.

5.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, compete ao sócio Ricardo Jorge
Camelo Abreu Fragoso, que fica, desde já, nomeado gerente, com ou
sem retribuição, conforme foi deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária a intervenção do gerente.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência o arrendamento das
instalações da sociedade, a compra e venda de veículos automóveis,
bem como assinar contratos de leasing ou locação financeira de
quaisquer veículos automóveis ou móveis.

6.º

Fica vedado aos gerentes, nessa qualidade, vincular a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abona-
ções, fianças, letras de favor e demais documentos ou contratos, ou
outros actos semelhantes.

7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos ou a familiares de sócios, no

todo ou em parte, carece do consentimento dos sócios, gozando es-
tes em primeiro lugar do direito de preferência, e depois a sociedade.

3 � Se um dos sócios pretender ceder a sua quota informará os
outros dessa intenção, por carta registada, com aviso de recepção,
nela indentificando a pessoa ou pessoas a quem pretende fazer a
cessão, devendo os restantes sócios ou a sociedade pronunciarem-se
quanto à autorização ou preferência nos 30 dias seguintes à recep-
ção da referida carta; não se verificando esta pronúncia, o sócio
cedente ficará automaticamente autorizado a ceder a sua quota.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio não cumprir o disposto no antecedente artigo 6.º e

seu parágrafo;
c) Quando sobre a quota incida penhora, arresto ou providência

cautelar judicialmente justificada;
d) Se for declarada por decisão judicial transitada em julgado a

existência de concorrência desleal por parte de qualquer sócio;
e) Quando em virtude de sucessão ou partilha a quota ou parte

indivisa de qualquer quota deixar de pertencer ao seu titular.
§ único. A contrapartida da amortização corresponderá ao valor

que resultar em balanço especial a realizar para o efeito, e será paga
em seis prestações semestrais e iguais.

9.º

Se a sociedade se dissolver, os sócios serão liquidatários e proce-
derão à liquidação e partilha como entre si acordarem. Na falta de
acordo, serão os bens sociais licitados verbalmente entre os sócios e
adjudicados àquele que maior vantagens oferecer.
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10.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas, dirigida aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11764228

FACTORTEC � MONTAGENS E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7329/
010221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Fac-
tor Ambiente � Engenharia do Ambiente, L.da, e Fernando Lopes
Barbosa Pereira, casado com Maria Augusta Oliveira Ferreira Perei-
ra, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FACTORTEC � Montagens e
Instalações Técnicas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Soares
Barbosa, 66, freguesia de Braga (S. Vítor), desta cidade.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na industria de construção
civil, nomeadamente montagens e instalações técnicas, eléctricas, de
canalização e climatização. Empreitadas de obras públicas.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em
quaisquer sociedades, independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual a cinco vezes o do
capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Fernando Lopes Barbosa Pereira, e, ainda, a José
Pedro Alves Pinho Pereira Sampaio, atrás identificados, este por
designação da sócia Factor Ambiente � Engenharia do Am-
biente, L.da, que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo suficiente a
intervenção de um só gerente para actos de mero expediente.

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

automóveis;
b) Assinar contratos de leasing, contratos comerciais, laborais, emprei-

tadas e subcontratação, contratos de mútuo ou de abertura de crédito.

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
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 12885975

SUPER TALHO REDENTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5491/
970613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11764244

CONFECÇÕES, LINHA DIRECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1293/
770623; identificação de pessoa colectiva n.º 500637598.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 07320302

SAZONAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6540/
991109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11757256

MACOVESAS 2 � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6374/
990618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11766670

SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1111/
740902; identificação de pessoa colectiva n.º 500411557.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 12882690

GRAÇA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2543/
880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501916881.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 12884103

M. CARDOSO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1848/
820423; identificação de pessoa colectiva n.º 501272461.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11767057

ESSILVA � AUDITORIA, CONTABILIDADE,
FISCALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7328/
010221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, em que o único
sócio é Eduardo Sameiro Pereira de Magalhães e Silva, casado com Isa-
bel Maria Lemos Carmo Loureiro de Magalhães e Silva, e rege-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESSILVA � Auditoria, Conta-
bilidade, Fiscalidade, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
do Dr. Justino Cruz, 152, 3.º, sala 8, freguesia de Braga (São João
do Souto), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em actividades de contabi-
lidade, auditoria, excepto a reservada aos revisores oficiais de con-
tas e consultoria fiscal.

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 contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer con-
tratos 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 o original.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 12885967

ESPOSENDE

CLUBE PINHAL DA FOZ � SOCIEDADE
DE HABITAÇÕES-FÉRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 456/
910626; identificação de pessoa colectiva n.º 502577282.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados, em 12 de Março de 2001, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657597

MORAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 795/
961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503804070.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados, em 12 de Março de 2001, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657732

EREGIR � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 189/820930; identificação de pessoa colectiva n.º 501315730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos e
depositados, em 12 de Março de 2001, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657589

IPESA � BALANÇAS E BÁSCULAS ELECTRÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 559/930812; identificação de pessoa colectiva n.º 501606807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados, em 7 de Março de 2001, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657708

GAIFÉM RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 640/950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503367885.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos e
depositados, em 12 de Março de 2001, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14653362

E. T. M. � EMPRESA TÊXTIL DE MALHAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 961; identificação de pessoa colectiva n.º 504658972.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados, em 14 de Março de 2001, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657759
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PNEUS ZENDE, DE GONÇALVES, ALMEIDA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 502680083; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 18; números e data das apresentações: 14, 15 e
16/010223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções dos gerentes Alexandrino José Cravo Gonçal-
ves, Mário Júlio Correia de Sá e Almeida e Maria dos Anjos Cunha
Borges, por renúncia de 12 de Janeiro de 2001.

16 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657694

SÁ E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 679/950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503478997;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/010308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 11 de Dezembro de 2000.

16 de Março de 2001. � O Conservador em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657570

GUIMARÃES

IRMÃOS COSTA & FERNANDO, L.DA

Sede: Alameda S. Dâmaso, 73, 2.º, direito,
freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7122; identificação de pessoa colectiva n.º 504889222; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/010129.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que houve um
aumento de capital de 2 007 230$, alterando o n.º 1 do artigo 1.º e
artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Costa & Fernando, L.da,
e tem a sua sede na Alameda S. Dâmaso, 73, 2.º, direito, freguesia
de São Sebastião, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14788152

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

FERNANDO & ALTINO MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 81; identificação de pessoa colectiva n.º 505296160 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010116.

Certifico que, entre Fernando Augusto Mesquita e Altino Joaquim de
Oliveira Mesquita, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando & Altino Mesquita, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na aldeia e freguesia de Sambade,
concelho de Alfândega da Fé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências e outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na urbanização, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas, iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar 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 di-
reitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Elisa do Rosário Pa-
checo Afonso. 01395564

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

LOURENÇO PRATA, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 476/780708; identificação de pessoa colectiva n.º 500715963;
data do depósito: 000639-PC. 38.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20018014-(20)

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331574

E. B. S. B. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 818/871104; identificação de pessoa colectiva n.º 501894101;
data do depósito: 000630-PC. 36.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331558

RAFAEL, LOPES & VALADEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1614/970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503893021;
data do depósito: 000630-PC. 35.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331540

ETEPA � ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
ALBICASTRENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1824/990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504534840;
data do depósito: 000630-PC. 43.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331620

GAUFISCO � GABINETE DE AUDITORES E CONSULTORES
DE GESTÃO E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1361/940708; identificação de pessoa colectiva n.º 503226556;
data do depósito: 000630-PC. 42.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331612

ANTÓNIO DE JESUS BATISTA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 449; identificação de pessoa colectiva n.º 500682968; data do
depósito: 000630-PC. 41.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331604

COPYESPAÇO � CÓPIAS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1629/970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503928119;
data do depósito: 000630-PC. 40.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331590

JÚLIO MARTINS PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 366/730626; identificação de pessoa colectiva n.º 500160880;
data do depósito: 000630-PC. 39.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331582

VIA NOBEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE TÊXTEIS E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1849/991001; data do depósito: 000630-PC. 33.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331523

REDITAL � GABINETE DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 864/880915; identificação de pessoa colectiva n.º 502036680;
data do depósito: 000630-PC. 32.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331515

ESTEVES & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 495/790430; identificação de pessoa colectiva n.º 500800308;
data do depósito: 000630-PC. 31.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10471910

SILVALBI � SILVICULTURA AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1296/930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503022438;
data do depósito: 000630-PC. 44.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331701

FLEXA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 930/890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502186461;
data do depósito: 000630-PC. 45.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331663

MOLGAL � MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1439/950529; identificação de pessoa colectiva n.º 503418390;
data do depósito: 000630-PC. 48.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331647

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DE CASTELO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1580/961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503777323;
data do depósito: 000703-PC. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331671

TAPICENTRO � TAPEÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1517/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503593800;
data do depósito: 000630-PC. 49.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331655

ALBICINE � EMPRESAS DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 825/871218; identificação de pessoa colectiva n.º 501910441;
data do depósito: 000703-PC. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331680

AMBISTORE � INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1854/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504644831;
data do depósito: 000704-PC. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331736

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES DIELMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 250/650917; identificação de pessoa colectiva n.º 500266727;
data do depósito: 000704-PC. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10471995

DOMINGOS, INÊS & RAQUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1340/940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503181978;
data do depósito: 000705-PC. 5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331744

TRANSPORTES CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1786/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504539132;
data do depósito: 000705-PC. 8.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331752

JOFERMÓVEL � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 551/810209; identificação de pessoa colectiva n.º 501123997;
data do depósito: 000705-PC. 11.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 01331710

JOSÉ RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 380/740205; identificação de pessoa colectiva n.º 500371024;
data do depósito: 000630-PC. 29.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 10471901

GRINCOP � GRÁFICA INFORMÁTICA E CÓPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1125/911010; identificação de pessoa colectiva n.º 502635673;
data do depósito: 000630-PC. 27.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10471898

JOFRAL � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 890/890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502108037;
data do depósito: 000630-PC. 26.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10471880

CONFECÇÕES BALOJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 345/720303; identificação de pessoa colectiva n.º 500070342;
data do depósito: 000630-PC. 25.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10471871

PEREIRA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 220/750704; identificação de pessoa colectiva n.º 500215286;
data do depósito: 000630-PC. 24.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10471863

COIMBRA
MIRA

MAÇARICO, S. A.
(anteriormente MAÇARICO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 130/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502723874; inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 1 e 2/001207.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que pela inscrição
n.º 8 foi registado o aumento de capital para 450 000 000$, após o
aumento de 335 000 000$, e a consequente alteração do artigo 3.º
do respectivo contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
já entrada na caixa social e nos demais bens constantes da escrita,
é de 450 000 000$, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que
são as seguintes: uma, com o valor nominal de 314 986 000$, per-
tencente ao sócio António Domingos Ribeiro Maçarico; três, com o
valor nominal de 44 998 000$, cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Domingos Marques Ribeiro Maçarico, Lucília Mar-
ques Lontra Maçarico Figueiredo e Alice da Conceição Canha Ri-
beiro Maçarico, e uma, com o valor nominal de 20 000$, pertencente
a Norberto Paulo Barranha Rego Canha.

Ainda pela mesma inscrição, foi registada a transformação para
sociedade anónima que se regerá pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Maçarico, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, preparação, transforma-
ção, industrialização e comercialização de produtos agrícolas, nomea-
damente agro-alimentares.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, do mesmo ramo de
actividade ou afim, ou outro, bem como participar no capital de
outras empresas e adquirir acções ou obrigações em empresas com
objecto social diferente do seu.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua
sede no lugar e freguesia da Praia de Mira, concelho de Mira.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro concelho limí-
trofe, (ou não), bem como criar sucursais, filiais, agências ou qual-
quer outra forma de representação permanente, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 450 000 000$ (quatrocentos e cinquenta
milhões de escudos), representado por 50 títulos de 1000$ cada, a
que correspondem 50 acções com o valor nominal de 1000$; 70 tí-
tulos de 5000$ cada, a que correspondem 350 acções com o valor
nominal de 1000$ cada; 180 títulos de 20 000$ cada, a que corres-
pondem, 3600 acções, com o valor nominal de 1000$ cada; 8920 tí-
tulos de 50 000$ cada, a que correspondem 446 000 acções, com o
valor nominal de 1000$ cada.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas, admitindo-se a sua conversão em
acções ao portador nos termos da lei e à escolha do accionista, e
serão representadas por títulos assim distribuídos:

António Domingos Ribeiro Maçarico: 6 títulos de 1000$, cada
uma, a que correspondem seis acções com o valor nominal de 1000$
cada; 16 títulos de 5000$, cada uma, a que correspondem 80 acções
com o valor nominal de 1000$ cada; 45 títulos de 20 000$ cada uma,
a que correspondem 900 acções com o valor nominal de 1000$ cada;
6280 títulos de 50 000$ cada, a que correspondem 314 000 acções
com o valor nominal de 1000$ cada;

Alice da Conceição Canha Ribeiro Maçarico: 8 títulos de 1000$
cada, que correspondem oito acções com o valor nominal de 1000$

cada; 18 títulos de 5000$ cada, que correspondem 90 acções com o
valor nominal de 1000$ cada; 45 títulos de 20 000$ cada, que cor-
respondem 900 acções com o valor nominal de 1000$ cada; 880 tí-
tulos de 50 000$ cada, que correspondem 44 000 acções com o valor
nominal de 1000$ cada;

Lucília Marques Lontra Maçarico Figueiredo: oito títulos de
1000$ cada, que correspondem oito acções com o valor nominal de
1000$ cada; 18 títulos de 5000$ cada, que correspondem 90 acções
com o valor nominal de 1000$ cada; 45 títulos de 20 000$ cada, que
correspondem 900 acções com o valor nominal de 1000$ cada;
880 títulos de 50 000$ cada, que correspondem 44 000 acções com
o valor nominal de 1000$ cada;

Domingos Marques Ribeiro Maçarico: oito títulos de 1000$ cada,
que correspondem oito acções com o valor nominal de 1000$ cada;
18 títulos de 5000$ cada, que correspondem 90 acções com o valor
nominal de 1000$ cada; 45 títulos de 20 000$ cada, que correspon-
dem 900 acções com o valor nominal de 1000$ cada; 880 títulos de
50 000$ cada, que correspondem 44 000 acções com o valor nomi-
nal de 1000$ cada;

Norberto Paulo Barranha Rego Canha: 20 títulos de 1000$ cada,
a que correspondem 20 acções com o valor nominal de 1000$ cada.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, poden-

do as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada com selo
branco da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm o direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de
administração e o conselho fiscal.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, uma acção registada 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,
qualquer membro da administração ou accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral pelo período de três anos,
os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até ao limite de 180 dias
após o termo do prazo, conforme o que primeiro ocorrer.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas com antecedência míni-
ma de 30 dias.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convocação
com a participação de accionistas que representem mais de metade
do capital e as deliberações sobre alterações do contrato, fusão, cisão
e dissolução terão sempre de ser aprovadas por 75% do capital.
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ARTIGO 13.º

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

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

selho fiscal o julgarem conveniente e o requeiram;
b) Quando os accionistas que reúnam as condições previstas na

lei a requeiram ao presidente da assembleia geral e com indicação
concreta e precisa dos assuntos a incluir na ordem do dia e justifi-
cação precisa da reunião.

3 � A convocatória da assembleia geral pode, desde logo, fixar
uma segunda data da reunião para o caso da assembleia geral se não
poder reunir na data da primeira convocatória, por falta de repre-
sentação do capital social, devendo entre as duas datas mediar, pelo
menos, 15 dias.

4 � Nessa segunda reunião a assembleia geral funcionará segundo
as exigências da segunda convocatória.

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

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração é constituído por três membros,
accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, pelo período de três
anos renováveis se esta assim o deliberar, e reunirá pelo menos bi-
mensalmente.

2 � A assembleia geral escolherá, de entre os eleitos, o presidente
do conselho de administração. A eleição do presidente do conselho de
administração carece de voto favorável da maioria dos accionistas.

3 � Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

4 � Em caso de ausência ou impedimento do presidente do con-
selho de administração este será substituído, transitoriamente, pelo
membro mais antigo do conselho de administração.

5 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

As remunerações do conselho de administração serão fixadas pela
assembleia geral.

ARTIGO 17.º

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

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

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

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
d) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da so-

ciedade, nomeadamente emissão de letras, livranças, cheques e ex-
tracto de facturas;

e) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou partes dos
mesmos;

f) Adquirir participações noutras sociedades com o mesmo objecto
ou não;

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

h) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade;

i) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, confessando,
desistindo, transigindo em quaisquer conflitos;

j) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categoria de actos.

2 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração, por
deliberação dos seus membros, pode:

a) Delegar, por simples acta, num ou mais administradores ou
procuradores, a aquisição, alienação e oneração de bens móveis,
imóveis, assinar cheques, letras e livranças;

b) Encarregar especialmente por simples acta, algum ou alguns dos
administradores de se ocuparem de certas matérias de administração,
desde que caibam nas suas funções e nos limites do n.º 1, do ar-
tigo 407.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois membros do
conselho de administração, sendo um deles o seu presidente, ou
quem este delegar, sem prejuízo do previsto n.º 2 do artigo anterior.

2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer
administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da pro-
curação.

ARTIGO 19.º

Todos os órgãos sociais são eleitos por um período de três anos,
podendo ser reelegíveis.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral pode conceder o direito de reforma aos ele-
mentos que estejam ou já tenham estado em exercício de funções nos
órgãos sociais e estabelecer o pagamento dum complemento de re-
forma, desde que atinjam a idade de 65 anos ou que fiquem defini-
tivamente incapacitados.

ARTIGO 21.º

O primeiro mandato dos órgãos sociais, termina para os próximos
três anos, em 30 de Abril de 2003.

ARTIGO 22.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas, tomadas nos
termos do artigo 12.º do Contrato de Sociedade.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � É aplicável aos membros do conselho fiscal, com as neces-

sárias adaptações, o disposto nas cláusulas 15.ª, n.os 1, 2 e 3, e 16.ª

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 24.º

Os lucros sociais, distraída a parte destinada a constituir reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da
assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorrente
de disposição legal impeditiva.

ARTIGO 25.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberações em
contrário, os administradores em exercício, contra os quais não es-
teja em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de
responsabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o trié-
nio de 2000 a 2003, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente: Manuel Rodrigues Simões,
casado, com residência em Pedros, Bonsucesso, Figueira da Foz;
secretário: Dulce Helena da Fonseca Machado Avelino, casada, com
residência na Avenida do Arrais Batista Cera, 23, 3.º, esquerdo, Praia
de Mira.

Conselho de administração: presidente: António Domingos Ribeiro
Maçarico, casado, residente na Praia de Mira; vogais: Norberto Paulo
Barranha Rego Canha, casado, residente na Avenida de Urbano
Duarte, 92, 4.º, direito, em Coimbra, e José Carvalheiro Machado,
casado, residente no Miravillas, Praia de Mira.

Revisor oficial de contas efectivo: Maria Adelaide Melo e Trigo,
revisora oficial de contas, com escritório na Rua de Margarida
Palla, 23, 7.º, B, Algés, 1495 Lisboa; revisor oficial de contas
suplente: Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas &
Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, con-
tribuinte n.º 990001792, inscrita na ordem dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 50, com sede na Rua de S. João de Brito, 610, 1.º,
sala 1, Porto.
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O relatório da verificação das entradas em espécie tem o seguinte
teor:

Relatório a que se refere o artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

1 � Introdução
1.1 � Objectivo deste relatório: os sócios da Maçarico, L.da �

Fábrica de Produtos Alimentares, deliberaram em assembleia de
sócios realizada em 15 de Dezembro de 1999, na sede social da
empresa proceder à transformação da forma jurídica da sociedade e
à consequente alteração do contrato social, em alguns pontos do
respectivo articulado, um dos quais é o que se refere ao quantitati-
vo do capital social, que deverá ser aumentado para 450 000 000$.
Foi igualmente deliberada a admissão de um novo sócio que reali-
zará a sua participação no capital social com entrada de 20 000$ em
numerário.

O aumento programado será de 335 000 000$, e será efectuado
por transformação das prestações suplementares de 225 000 000$ em
capital e o remanescente por incorporação de reservas de reavalia-
ção e outras reservas e uma entrada de dinheiro que será de 20 000$.

Revestindo as prestações suplementares na natureza de créditos dos
sócios sobre a sociedade esta situação configura um aumento de capi-
tal social em que parte das entradas é feito por bens diferentes de
dinheiro.

Nestas condições e em obediência ao que dispõe o artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais, torna-se necessário que essas en-
tradas sejam objecto de um relatório elaborado por um revisor oficial
de contas no qual se encontrem, expressamente referidos, os seguin-
tes pontos:

a) A descrição dos bens que constituem as entradas em espécie;
b) A identificação dos seus titulares;
c) A valorização dos bens e a explicitação do critério de valorimetria

adoptado;
d) A declaração do revisor, que subscreve o relatório, sobre a sufi-

ciência das entregas para realizar o capital subscrito pelos respecti-
vos titulares.

O objectivo deste relatório é o de dar cumprimento ao preceituado
no mencionado artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Descrição dos bens
2.1 � Os bens que constituem as entradas em espécie são entregas

de numerário feitas pelos sócios à sociedade e que foram registadas
na conta do Razão Geral n.º 522 � Prestações Suplementares e nas
subcontas n.os 5221, 5222, 5223 e 5224, cuja denominação é o nome
do sócio titular da conta e a extensão representa a correspondente
entrada. O total contabilizado na conta n.º 522 é de 225 000 000$,
repartido como se discrimina a seguir:

Subconta n.º 5221
António Domingos Ribeiro Maçarico ....................... 157 500 000$
Subconta n.º 5222
Domingos Marques Ribeiro Maçarico ....................... 22 500 000$
Subconta n.º 5223
Lucília Marques L. Maçarico Figueiredo ................... 22 500 000$
Subconta n.º 5224
Alice da Conceição Canha Ribeiro Maçarico ........... 22 500 000$

Total ..................................... 225 000 000$

As reservas a incorporar no capital social cifram-se em
109 980 000$, com a seguinte repartição:

Reservas de reavaliação ............................................. 101 081 021$
Outras reservas .......................................................... 8 898 979$

Total ..................................... 109 980 000$

Estes valores constam da contabilidade da empresa e estão eviden-
ciados no Balanço Intercalar reportado a 30 de Setembro de 1999,
o qual é parte integrante das Demonstrações Financeiras Intercala-
res que foram objecto de certificação legal.

A reserva de reavaliação está contabilizada na conta n.º 56 do
Razão Geral e «Outras Reservas» figuram na conta n.º 574 do Ra-
zão Geral com o quantitativo de 24 209 231$.

3 � Valorização dos bens e critério de valorimetria adoptado
3.1 � Tratando-se de bens e valores que figuram no capital pró-

prio de uma sociedade com contabilidade organizada nos termos
da Lei Comercial, isto é, que adopta o Plano Oficial de
Contabilidade aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de

Novembro, e a legislação complementar vigente, os critérios de
valorimetria adoptados são aqueles que são consentidos por lei ou
seja:

a) As prestações suplementares estão contabilizadas pelo valor
nominal;

b) As reservas de reavaliação foram constituídas segundo os cri-
térios expressos nos decretos-leis que autorizaram a sua constitui-
ção;

c) As Outras Reservas referem-se a resultados positivos de exer-
cícios anteriores que não foram distribuídos;

d) A transferência destes valores para o capital social será feita
pelo respectivo valor nominal.

Depois de efectuado o aumento do capital a participação de cada
sócio assumirá a expressão, a seguir indicada:

António Domingos Ribeiro Maçarico ....... 314 980 000$ 69,99%
Domingos Marques Ribeiro Maçarico ....... 45 000 000$ 10,00%
Lucília Marques Lontra R. Maçarico ........ 45 000 000$ 10,00%
Alice da Conceição Canha R. Maçarico ... 45 000 000$ 10,00%
Norberto Paulo Barranha Rego Canha ..... 20 000$ 0,01%

Total .............................. 450 000 000$ 100,00%

4 � Identificação dos titulares dos bens
4.1 � Os titulares dos bens que constituem as entradas em espé-

cie � as prestações suplementares � são as pessoas singulares a se-
guir identificadas:

António Domingos Ribeiro Maçarico, portador do bilhete de identidade
de cidadão nacional n.º 7088403, passado pelo Serviço de Identificação
Civil e Criminal de Lisboa, em 18 de Março de 1986, contribuinte fiscal
com o n.º 140374426, residente em Praia de Mira, concelho de Mira;

Domingos Marques Ribeiro Maçarico, portador do bilhete de iden-
tidade de cidadão nacional n.º 449337, passado pelo Serviço de Iden-
tificação Civil e Criminal de Lisboa, em 3 de Dezembro de 1993,
contribuinte fiscal com o n.º 140310738, residente em Praia de Mira,
concelho de Mira;

Lucília Marques Lontra Maçarico Figueiredo, portadora do bilhete
de identidade de cidadã nacional n.º 12915812, passado pelo Serviço de
Identificação Civil e Criminal de Coimbra, em 23 de Outubro de 1995,
contribuinte fiscal com o n.º 180052020, residente na Rua Jalma Dutra,
230 Presidente Venceslau, 230, Estado de S. Paulo, no Brasil;

Alice da Conceição Canha Maçarico, portadora do bilhete de identidade
de cidadã nacional n.º 2725609, passado pelo Serviço de Identificação Civil
e Criminal de Lisboa, em 7 de Novembro de 1991, contribuinte fiscal com
o n.º 104008865, residente em Praia de Mira, concelho de Mira.

5 � Suficiência das entregas para realizar o capital subscrito
5.1 � O capital a realizar pelos respectivos subscritores é de

335 000 000$. Como o valor das entregas é equivalente ao valor
nominal das quotas subscritas entendo que essas entregas são suficien-
tes para realizar o capital subscrito pelas pessoas singulares que fo-
ram identificadas neste relatório.

6 � Conclusão
6.1 � Nesta data não tenho conhecimento de qualquer facto que

possa afectar, negativamente e de forma significativa, o valor dos
bens que constituem as entradas em espécie descritas no n.º 2 deste
Relatório, pelo que declaro que a sua entrega é suficiente para liberar
a subscrição no aumento de capital social da sociedade
Maçarico, L.da � Fábrica de Produtos Alimentares.

Esclarecimento

Em 17 de Outubro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de Aveiro,
perante mim, Zélia de Jesus Martins Vermelho de Oliveira, notária
do referido Cartório compareceram:

António Domingos Ribeiro Maçarico, natural da freguesia e con-
celho de Mira, residente no lugar e freguesia da Praia de Mira, do
mesmo concelho, casado em regime de comunhão geral com Alice
de Conceição Canha Ribeiro Maçarico, que intervém na qualidade
de sócio, em representação da sociedade comercial por quotas
Maçarico, L.da, pessoa colectiva n.º 502723874, com sede no lugar
e freguesia da Praia de Mira, concelho de Mira, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Mira sob o n.º 130, com o
capital de 115 000 000$, e dividido em cinco quotas: duas perten-
centes ao sócio António Domingos Ribeiro Maçarico, com os va-
lores nominais de 30 500 000$ e 49 000 000$, e três, com os
valores nominais de 11 500 000$, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Domingos Marques Ribeiro Maçarico, Lucília
Marques Lontra Maçarico Figueiredo e Alice da Conceição Canha
Ribeiro Maçarico, qualidade e poderes para o acto que resultam da
certidão da acta da reunião da assembleia geral de 15 de Dezembro
do ano anterior, já arquivada como parte da escritura de 7 de Abril
último, iniciada a fls. 145, do livro n.º 138-F, deste Cartório;
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2.º Norberto Paulo Barranha Rego Canha, natural da freguesia da
Sé Nova, concelho de Coimbra, residente na freguesia de Santo An-
tónio dos Olivais, do mesmo concelho, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Evelina Brígida Nolan Ruas, contribuinte
n.º 191949655.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E declararam que vêm à escritura de 7 de Abril do ano corrente,

iniciada a fls. 145, do livro de escrituras n.º 138-F, deste Cartório,
esclarecer:

a) Embora se declare na escritura, de acordo com o relatório do
revisor oficial de contas, que as entradas de 225 000 000$ resultam
de prestações suplementares, declara-se no mesmo relatório que tais
prestações revestem a natureza de créditos dos sócios à sociedade e
mantiveram-se na caixa social como se de suprimentos se tratassem.
Desse modo, consideradas tais quantias como suprimentos, podem
integrar o capital social por esse facto;

b) Não foi exigido o certificado de admissibilidade porque a so-
ciedade transformada não pretendeu restringir nem alterar o objecto
da sociedade transformada, que se mantém na íntegra, verificando-se
um lapso de escrita aquando da sua redacção no documento com-
plementar, a qual deverá ficar a constar como se segue:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, preparação, transformação,
industrialização e comercialização de produtos agrícolas, nomeadamente
agro-alimentares, e ainda a gestão de patrimónios imobiliários e a pres-
tação de serviços de consultadoria e gestão a outras empresas.

Também por mero erro de escrita, no n.º 2, do artigo 4.º, ficou ins-
crita a expressão «ou não» que deve ter-se por eliminada, passando a
constar como se segue:

ARTIGO 4.º

2 � Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou qualquer forma de repre-
sentação permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

d) O capital social é de 450 000 000$ representado por
450 000 acções com o valor nominal de 1000$ cada uma;

e) As reservas de reavaliação foram criadas nos termos do
Decreto-Lei n.º 31/98, de 11 de Fevereiro;

e) O balanço arquivado como parte integrante da escritura
reporta-se a 30 de Setembro de 1999, e só por lapso manifesto se
indicou uma data diferente;

f) Da certidão de teor da matrícula da sociedade que ficou a ins-
truir a escritura constam registados todos os aumentos de capital
anteriores, e não tendo sido integralmente realizados, deve
presumir-se que está já cumprida a obrigação da entrada pelo de-
curso do prazo;

g) Indica-se como representante do fiscal suplente Abel Pereira
Batista, inscrito nos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 518,
casado, com domicílio profissional na Rua de São João de Brito,
610, 1.º, sala 1, no Porto.

Assim outorgaram.
Li a escritura e expliquei o seu conteúdo na presença simultânea

de ambos.

Certifico ainda, que foram depositados na respectiva pasta, os
documentos relativos à prestação de contas do exercício do ano 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06434231

ÉVORA
ALANDROAL

PRODUZ � MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS MECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 130/
010220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010220.

Certifico que por escritura de 21 de Dezembro de 2000, lavrada
no Cartório Notarial de Alandroal, a fl. 119 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 258-F, foi constituído um contrato de socie-
dade entre: Placídia Maria Silva do Amaral Espinha Rodrigues de Sousa
e marido José Rodrigues de Sousa, casados no regime de comunhão de

adquiridos, residentes na Praça da República, 6, Alandroal; Nuno Jorge
Roque Martins, solteiro, maior, residente no lugar de Assentos, na
Rua do Professor Ângelo Monteiro, bloco 11, rés-do-chão, direito,
Portalegre, e João José Louro dos Reis, solteiro, maior, residente na
Rua da Praça, 23, Gáfete, Crato que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PRODUZ � Máquinas, Equi-
pamentos e Sistemas Mecânicos, L.da e tem a sua sede na Praça da
República, 6, freguesia de Alandroal (Nossa Senhora da Conceição),
concelho de Alandroal, podendo a referida sede ser mudada, por
simples decisão da assembleia geral, dentro do concelho ou para
qualquer dos concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de investigação,
desenvolvimento, produção, comercialização e assistência técnica de
máquinas, equipamentos e sistemas mecânicos e de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 000$, sendo 5 000 000$ já realiza-
dos e os restantes a realizar até 21 de Dezembro de 2001, corres-
pondente à soma de quatro quotas iguais de 2 500 000$, uma de cada
um dos sócios.

§ único. Cada sócio já realizou metade da sua quota.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas serão feitas à sociedade pelo valor que re-
sultar do último balanço, acrescido da parte proporcional nos fun-
dos de reserva existentes.

§ 1 � Por morte de um sócio, a sociedade amortizará aos her-
deiros ou seus representantes legais a quota, pelo valor que resultar
do último balanço, acrescido da parte proporcional nos fundos de
reserva existentes.

§ 2 � O valor das quotas dos sócios será sempre igual para cada
um deles.

§ 3 � Qualquer empregado da sociedade, com 10 anos conse-
cutivos de serviço, será sócio de pleno direito da sociedade, sendo
esta a oferecer-lhe a quota.

§ 4 � Se algum dos sócios fundadores não se tornar empregado
da sociedade no prazo máximo de 20 anos a sua quota será amorti-
zada pela sociedade e ele perderá a sua qualidade de sócio.

§ 5 � Se algum sócio deixar de ser, por qualquer motivo, em-
pregado da sociedade, esta amortizará a sua quota e ele perderá a
sua qualidade de sócio.

ARTIGO 5.º

Os lucros, na parte que exceda a reserva legal, serão:
25% aplicados em formação dos empregados e sócios.
35% aplicados em investigação e desenvolvimento.
10% para ajuda a pessoas manifestamente carenciadas e ou para

ajuda a instituições locais com intervenção social.
30% serão postos à disposição da assembleia geral que decidirá da sua

aplicação, podendo esta ser a distribuição, em partes iguais, pelos sócios
no todo ou em parte.

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade pertence a um ou mais gerentes
designados pela assembleia geral, remunerados ou não conforme for
deliberado também em assembleia geral. Fica, contudo desde já de-
signada gerente a sócia Placídia Maria Silva do Amaral Espinha
Rodrigues de Sousa.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de dois gerentes ou, no caso de existir apenas um ge-
rente, com a assinatura de um gerente e um sócio, mas nos casos de
mero expediente, basta uma assinatura.

ARTIGO 8.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras de favor
e outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado para fazer face a despesas com a cons-
tituição e instalação da sociedade.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Natália de Jesus Este-
ves Lapão. 13908243
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ÉVORA

PICARÓDINHAS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Bairro Senhora da Saúde, Rua Senhora
da Saúde, 16-A, 7000 Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2601/
20010307; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20010307.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: João Manuel Marques
Dias e mulher Maria de Lurdes Morgado Quintino Dias casados em
comunhão de adquiridos; Nuno Alexandre Quintino Dias, casado
com Sandrina Maria Fialho Dias, comunhão de adquiridos; e João
Carlos Quintino Dias, solteiro, maior, todos residentes em Évora,
Bairro Senhora da Saúde, Rua de Reguengos de Monsaraz, 23.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PICARÓDINHAS � Comércio
de Veículos Automóveis, L.da e tem a sua sede nesta cidade, no Bair-
ro da Senhora da Saúde, Rua da Senhora da Saúde, 16-A, fregue-
sia da Senhora da Saúde.

2 � Independentemente de deliberação da assembleia geral, po-
dem os gerentes criar ou encerrar sucursais, agências ou outras for-
mas de representação social, no território nacional, ou no estrangeiro,
bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis,
ligeiros, pesados, mistos, máquinas industriais e agrícolas, com re-
parações, importação, exportação e representação de marcas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
3750 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, João Manuel
Marques Dias, Maria de Lurdes Morgado Quintino Dias, Nuno
Alexandre Quintino Dias e João Carlos Quintino Dias.

ARTIGO 4.º

Todos os sócios são, desde já, nomeados gerentes, com dispensa
de caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

§ 2.º Para actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios, é livre.
§ 1.º Qualquer forma de transmissão de quotas, no todo ou em

parte, em relação a terceiros, depende do consentimento da sociedade,
gozando esta em primeiro lugar do direito de preferência e os só-
cios não cedentes, em segundo, na respectiva aquisição.

§ 2.º O pagamento dos valores apurados, será efectuado no prazo
máximo de três anos, em seis prestações semestrais, tanto quanto
possível iguais, representadas por letras aceites pela sociedade acres-
cidas de juros calculados à taxa que então vigorar para os depósi-
tos a prazo.

ARTIGO 6.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota; e
c) Venda ou arrematação judicial da quota.
2 � A contrapartida da amortização será efectuada pelo valor

nominal, acrescida da respectiva parte dos fundos de reservas que
constar do balanço realizado para o efeito.

ARTIGO 7.º

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzida a reserva le-
gal, poderão, conforme for deliberado em assembleia geral, ser distri-

buídos pelos sócios, no todo ou em parte, ou serem destinados à cons-
tituição, reintegração, ou reforço da reserva de provisão.

ARTIGO 8.º

Para todos os litígios emergentes deste contrato de sociedade é
escolhido o foro da comarca de Évora, com expressa renúncia a
qualquer outro.

Está conforme o original.

16 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13563807

TÁXIS FADISTA & FILHOS, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua de António Aleixo, 22,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2603/
20010309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20010309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato, da qual são sócios: Arcélia Rosa Figo Fadista,
viúva, residente em Évora, Rua de António Aleixo, 22, Malaguei-
ra; Jorge Manuel Figo Fadista, solteiro, maior, residente em Évora,
Urbanização do Bacelo, Rua de António Passaporte, 11, 1.º, es-
querdo; e José Luís Figo Fadista casado com Maria Antónia Galante
Granja Fadista, comunhão de adquiridos, residente em Évora, Bair-
ro das Corunheiras, Rua de Antero de Quental, 1, 1.º, esquerdo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Fadista & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Aleixo, Bairro
da Malagueira, 22, freguesia da Malagueira, concelho de Évora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Arcélia Rosa Figo Fadista; duas
iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencente uma a cada um
dos sócios Jorge Manuel Figo Fadista e José Luís Figo Fadista.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
nomeada em assembleia geral, ficando já nomeada gerente a sócia
Arcélia Rosa Figo Fadista.

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

16 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13563815

PORTEL

PIMENTA, GALHANO, FONTE SANTA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 10, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 94/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504575520; averba-
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mento à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010208.

Certifico que foi registada a cessão das funções de gerente de An-
tónio Manuel Serrano Galhano, por renúncia em 21 de Janeiro de
2001.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Conservadora Interina, Maria Isabel
Esteves de Figueiredo Dias Azevedo. 14168103

FARO
FARO

MABALGARVE � MÁQUINAS E FERRAGENS, L.DA

Sede: Rua de Frei Lourenço de Santa Maria, 5,
freguesia de São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1534/
830120; identificação de pessoa colectiva n.º 501344756; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 45/20010110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e 4.º que passa a ter a
seguinte redacção:

2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, e está dividido em três novas quotas, uma do valor
nominal de 1 125 000$, do sócio Mário Simões de Oliveira e duas,
uma do valor de 150 000$ e outra do valor de 225 000$, do sócio
Valério Tomás Viegas Condinho.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital existente na data da deliberação
que os exigir e qualquer dos sócios poderá efectuar suprimentos à
sociedade, quando esta deles carecer, depois de fixadas em assem-
bleia geral, os montantes, condições, juro e reembolso.

Está conforme o documento original.

7 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13488015

LOULÉ

MENDES & ALVES, L.DA

Sede: Largo do Mercado, Galeria Central, loja 6,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2247/
900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502322810.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11699043

QUINTA DAS EIRAS BRANCAS, L.DA

Sede: Rua da Aldeia Branca, lote 1,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3807/
970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503876330.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11699027

ALDEAMENTO DO ALTO CARVOEIRO, L.DA

Sede: Rua do Depósito, 50, cave,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1566/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501781781.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1998.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709235

ALDEAMENTO DO ALTO CARVOEIRO, L.DA

Sede: Avenida José da Costa Mealha, 1,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1566/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501781781.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709227

CENTRO DE ECOGRAFIA DE LOULÉ, L.DA

Sede: Rua do Depósito, 50, cave,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2930/
930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502964677.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698152

GUERREIRO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Sítio do Birrão, freguesia de Benafim

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 205/
681128; identificação de pessoa colectiva n.º 500917795.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698403

MICROJACTO � EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 71,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4052/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504147250.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11690640

R. C. CARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Mercado Municipal, Talho letra E,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3456/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503483710.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11690585

VIEGAS, SOARES & SOUSA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Projectada à Expansão Sul, Edifício D. Paio,
freguesia de São Clemente, em Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3542/
960221; identificação de pessoa colectiva n.º 503585467.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698209

BRITO DO ADRO, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 50-A,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3577/
960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503629197.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06861253

SANTA TERESA � PENSÃO RESIDENCIAL, L.DA

Sede: vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1348/
850520; identificação de pessoa colectiva n.º 501533397.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06861261

CARLOS SILVA & SILVA, L.DA

Sede: Pena, freguesia de Salir

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3334/
950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503377597.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06866891

TORPEDO � ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS, L.DA

Sede: Aldeia do Mar, Vilamoura, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3175/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503218928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11705760

Á GRANDE � COMÉRCIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Levante, 11-A,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 860/
810602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1997,
1998 e 1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11705752

JACINTO & GUERREIRO, L.DA

Sede: Praça da República, 44, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1406/
851204; identificação de pessoa colectiva n.º 501586253.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698187

MOURAPLÁS � CONSULTORIA DE HOTELARIA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4285/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504313908.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11705663

LEAL & LEAL, L.DA

Sede: Largo de Gago Coutinho, 25,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2218/
900307; identificação de pessoa colectiva n.º 502306947.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06866972

CLÍNICA CENTRAL DE QUARTEIRA, L.DA

Sede: Rua de Stuttgart, Urbanização Nascente
de Quarteira, A. Santo, lotes 1.3.1/1.3.2 e 1.3.3/1.3.4,

fracção A, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2215/
900305; identificação de pessoa colectiva n.º 502302119.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

14 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06994113

MANUEL MARIA & JOSÉ CAVACO, L.DA

Sede: sítio do Esteval, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1477/
860714; identificação de pessoa colectiva n.º 501612440.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709200

TECNISERVIÇOS � SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Largo do Poeta Pardal, lote 24, loja,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1771/
880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501952110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11695501

GRAHAM GOODALL, L.DA

Sede: Rua do Caracol, 12, Abelheira,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3883/
970728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11699310

MEDIFORUM � SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS, L.DA

Sede: Rua de Stuggard, Urbanização Nascente
de Quarteira, lotes 1.3.1/1.3.2 e 1.3.3/1.3.4, fracção A,

vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2769/
920625; identificação de pessoa colectiva n.º 502795948.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06994105

TRANSALGARVE � TRANSPORTES
E DISTRIBUIÇÕES DO ALGARVE, L.DA

Sede: Sítio da Cortelha, freguesia de Salir

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1705/
871112; identificação de pessoa colectiva n.º 501898166.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698322

BIS-CAÇA, DESPORTO VENATÓRIO E GESTÃO DE CAÇA, L.DA

Sede: Rua Projectada à Rua do Professor Carlos Ramos,
freguesia de São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2180/
900126; identificação de pessoa colectiva n.º 502277041.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11690518

PAPELARIA E LIVRARIA ALEIXO, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 9,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2288/
900529; identificação de pessoa colectiva n.º 502355034.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06861334

ESPAL � ESTABELECIMENTOS SERRA,
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 2 a 22,
freguesia de São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 353/
740211; identificação de pessoa colectiva n.º 500099448.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698195

MEDCI � CLÍNICA DE MEDICINA E CIRÚRGIA, L.DA

Sede: Rua de Maria Campina, 16, 1.º,
freguesia de São Clemente, em Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3537/
960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503585424.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

15 de Março de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11698233

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

TLD � FERNANDO FERRAMACHO � TRANSPORTES,
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1085/20010223; inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/23022001.

Certifico que entre Fernando Manuel de Jesus Ferramacho, sol-
teiro, maior e Nelson Manuel de Assunção Ferramacho, casado com
Nelza de Jesus Ferramacho, comunhão de adquiridos foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TLD � Fernando Ferramacho �
Transportes, Logística e Distribuição, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Passos,
74, 1.º, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo An-
tónio, e poderá ser deslocada, por simples deliberação da gerência,
para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias, nacional e internacional, logística e distribuição.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (equivalente a
10 024 100$), e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
de 30 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel de Jesus
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Ferramacho; e outra, no valor de 20 000 euros, pertencente ao sócio
Nelson Manuel de Assunção Ferramacho.

2 � Que o referido capital se encontra realizado em 50%, de-
vendo os restantes 50% serem realizados no prazo máximo de cin-
co anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Fernando
Manuel de Jesus Ferramacho que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernandes dos Reis. 13397389

TINTAS TRÊS � PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1090/010220; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010220.

Certifico que entre Teresa Rodrigues Roque dos Santos, casada
com Francisco Augusto dos Santos, comunhão de adquiridos e
Dennis Van Der Steen, solteiro, maior; foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TINTAS TRÊS � Pinturas, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 29, na vila,
freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

§ único. A sociedade pode deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, assim como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional, sem necessidade do consentimento de qualquer outro
órgão.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na decoração de apartamentos e moradias,
incluindo pintura, paisagismo, mobiliário e outros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
caixa social, é de 6000 euros, e está dividido em duas quotas: uma
no valor de 4000 euros, pertencente à sócia Teresa Rodrigues Ro-

que Santos; uma no valor de 2000 euros, pertencente ao sócio Dennis
Van Der Steen.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao quíntuplo do capital social e poderão ser efectuados suprimentos à
caixa social nos termos que forem deliberados pelos sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios, é livre,
em relação a estranhos fica dependente do prévio e expresso con-
sentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência
em, primeiro lugar e a cada um dos sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
fica a cargo dos sócios que, desde já, são nomeados gerentes, e ain-
da a identificada Maria Teresa Roque dos Santos Fernandes, iden-
tificada em primeiro lugar.

1 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assina-
tura da gerente Maria Teresa Roque dos Santos Fernandes em con-
junto com um outro qualquer sócio gerente, podendo no entanto os
documentos de mero expediente ser assinados por qualquer deles.

2 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

3 � As assembleias gerais serão convocadas por cartas regista-
das dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades.

Declararam ainda que a gerência fica desde já autorizada a pro-
ceder ao levantamento do capital social depositado no Banco Co-
mercial Português, a fim de fazer face às despesas de constituição e
registo e aquisição de bens e equipamento.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernandes dos Reis. 13397397

SEDMA, SERVICIOS EUROPEOS DEL MEDIO AMBIENTE, S. A.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1084/20010117; inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/17012001.

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

Estatutos

TÍTULO I

Denominação social, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade denomina-se SEDMA, Servicios Europeos del Medio
Ambiente, S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos, pela Lei de
Sociedades Anónimas e pelas outras disposições que lhe sejam apli-
cáveis.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto, dentro do sector económico do
Ambiente, o conjunto de actividades de concessão e exploração pró-
prias do mesmo, e dentro desse sector, todas as fases de desenvol-
vimento potencial: estudos, aquisição de bens móveis e imóveis que
isso implique, a construção, renovação e exploração de equipamen-
tos de qualquer natureza necessários para esta actividade ou suscep-
tíveis de contribuir para o seu desenvolvimento.

A actividade dentro do sector do Ambiente é entendida em todos
os seus aspectos, a saber: saneamento e depuração de águas residuais
urbanas, produção, tratamento e distribuição de águas potáveis, re-
colha e tratamento de lixos urbanos, tratamento de desperdícios,
resíduos e, em geral, de meios causadores de poluição, tanto no sector
privado como no público, em zonas urbanas ou rurais, nos rios ou
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nas zonas marítimas, com a exclusão do tratamento de resíduos in-
dustriais, salvo nos casos em que os ditos resíduos industriais sejam
tratados com algum tipo de intervenção de organismos públicos, em
cujo caso ficariam incluídos dentro da actividade da sociedade.

A actividade descrita como objecto social poderá ser desenvolvi-
da pela sociedade indirectamente mediante a titularidade de acções
ou a participação em sociedades com objecto idêntico ou análogo.

ARTIGO 3.º

Duração da sociedade

A duração da sociedade é ilimitada, começando as suas operações
no momento da sua constituição.

ARTIGO 4.º

Sede social

A sede social é estabelecida em Madrid, na Rua de Arturo Soria,
336. O conselho de administração poderá criar as delegações e abrir
os escritórios que julgar convenientes, tanto no território nacional
como no estrangeiro.

O conselho de administração, cumprindo os requisitos legais que
procedam, poderá deliberar a transferência, dentro de Madrid, da
sede social.

TÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 50 000 000 de pesetas, dividido em
10 000 acções nominativas, de 5 000 pesetas de valor nominal cada
uma, numeradas correlativamente do 1 ao 10 000, ambas inclusive,
totalmente subscrito e desembolsado.

ARTIGO 6.º

Representação das acções

As acções estarão representadas por títulos que serão emitidos pela
sociedade e entregues aos accionistas livres de encargos.

Os títulos representativos das acções terão de ser passados na
forma e com o conteúdo que determinem as leis em vigor, e irão
autorizados pela assinatura de dois administradores que poderão ser
impressas na forma que determinam as disposições legais.

Serão expedidos títulos múltiplos para os proprietários de mais de
uma acção, prévia entrega, se for caso disso, dos títulos individuais
que possuírem para a sua troca.

A sociedade levará o Livro-Registo de acções, previsto na Lei das
Sociedades Anónimas, no qual serão incluídas as sucessivas trans-
ferências ou constituições de direitos reais ou ónus sobre eles, para
cujo efeito se deverá notificar à sociedade, por carta registada com
aviso de recepção, no prazo de 30 dias úteis a partir do momento
que se produziram.

ARTIGO 7.º

Restrições à livre transmissão das acções

O accionista que se proponha transmitir as suas acções, por ac-
tos intervivos ou por qualquer título oneroso ou gratuito, a uma
pessoa que não seja accionista, deverá comunicá-lo por escrito à
sociedade por carta registada, indicando o valor em venda das mes-
mas e a forma de pagamento, se for caso disso. A sociedade
comunicá-lo-á por escrito registado, no prazo de cinco dias úteis, aos
restantes accionistas, para o caso de algum estar interessado na aquisi-
ção dos referidos títulos, os quais deverão, por sua vez, comunicar à so-
ciedade por escrito registado a sua decisão de adquirir o número total de
acções que lhe corresponda, dentro do prazo de 30 dias úteis, decorridos
os quais se entenderá que renunciam ao seu direito de aquisição. Na hi-
pótese de renúncia de todos os accionistas, a sociedade poderá adquirir
as acções com os limites e efeitos estabelecidos pela lei. A sociedade
comunicará na mesma forma ao proponente a decisão adoptada no prazo
máximo de 45 dias úteis, contados a partir da data em que se recebeu a
proposição inicial. Se não o fizer assim, o proponente ficará facultado para
alienar livremente os seus títulos, embora nunca a um preço inferior ao
oferecido à sociedade, se for caso disso, no prazo de três meses a contar
da notificação feita pelo mesmo à sociedade, decorrido o qual sem ter
formalizado a transmissão não a poderá efectuar se não for cumprindo
de novo estes requisitos. No caso de ser exercido o direito de aquisi-
ção, os títulos serão designados aos accionistas que assim o deseja-
rem, proporcionalmente às suas respectivas acções.

O preço de cedência será o indicado na referida comunicação.
Em caso de falecimento de algum dos sócios ou de dissolução da

sociedade conjugal, se a houver, as suas acções passarão aos seus res-
pectivos herdeiros ou ao adjudicatário, desde que estes sejam descen-
dente ou cônjuge. No caso de serem outros os que tenham direito, os
sócios restantes, ou, no seu defeito e dentro dos limites legais, a so-
ciedade terá direito a adquirir as acções adjudicadas no prazo de 30 dias
úteis a partir do dia em que se conheça a identidade dos adjudicatá-
rios, mediante escrito que estes hão-de dirigir à sociedade por carta
registada com aviso de recepção, dentro do prazo de 90 dias úteis a
partir do momento em que se produziu o evento determinante da
sucessão, sem prejuízo de que se acredite de outra forma, em cujo
prazo deverá apresentar ao adjudicatário das acções um adquirente ou
oferecer-se a adquiri-las ela própria. Os prazos de comunicação de
sociedade aos sócios e aos adjudicatários serão os estabelecidos no
parágrafo primeiro; o valor será o real no momento de solicitar a
inscrição ou de decorrer o prazo para a solicitar, entendendo-se como
valor real o que determine o auditor de contas da sociedade e, se esta
não estiver obrigada à verificação das contas anuais, o auditor que, a
pedido de qualquer interessado, nomeie o Registador Mercantil da sede
social.

O mesmo regime do parágrafo anterior será aplicado quando a
aquisição das acções se tiver produzido como consequência de um
procedimento judicial ou administrativo de execução.

Estas limitações são aplicáveis à transmissão dos direitos prefe-
rentes de subscrição em caso de aumento de capital.

Não terá eficácia alguma face à sociedade a transmissão que seja
realizada sem cumprir estes requisitos.

De resto, a transmissão e os ónus de acções reger-se-ão pelas
normas da Lei de Sociedades Anónimas e das restantes disposições
aplicáveis da normativa reguladora do mercado de valores.

ARTIGO 8.º

Co-propriedade e usufruto de acções

As acções são indivisíveis, conferem ao seu legítimo titular a con-
dição de sócio e atribuem-lhe os direitos e obrigações determinados
por estes estatutos e pelas disposições legais vigentes.

TÍTULO III

Regime de administração da sociedade

ARTIGO 9.º

Órgãos de administração da sociedade

A sociedade será redigida e administrada pela assembleia geral de
accionistas e pelo conselho de administração.

Esse conselho, na forma que depois se indicará, ostentará a repre-
sentação da sociedade.

Não poderão ser administradores nem ocupar cargos nesta socie-
dade as pessoas incompatíveis segundo a Lei n.º 25 183, de 26 de
Dezembro, e as restantes aplicáveis de acordo com a legislação vi-
gente, na medida e nas condições determinadas na mesma.

SECÇÃO I

Das assembleias gerais

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

A assembleia geral, legalmente constituída, representa a totalidade
dos accionistas e será sempre o órgão soberano da sociedade, e as
suas deliberações, adoptadas de conformidade com a lei e os esta-
tutos, serão obrigatórias para todos os accionistas, mesmo para os
ausentes, dissidentes ou que se abstiverem de votar, deixando a sal-
vo os direitos de impugnação e separação, se for caso disso. Cada
acção dá direito a um voto.

As assembleias podem ser ordinárias, extraordinárias e universais.
Será ordinária a assembleia geral que deve reunir dentro do pri-

meiro semestre de cada exercício para fiscalizar a gestão so-
cial, aprovar, se for caso disso, as contas do exercício anterior,
e resolver sobre a aplicação do resultado, sem prejuízo de
poder resolver sobre qualquer outro assunto da sua competên-
cia. Será extraordinária qualquer assembleia que não seja a an-
teriormente prevista e universal quando estiver reunido a to-
talidade do capital social e os assistentes aceitarem por unanimidade
a sua celebração, sem necessidade de prévia convocatória, deliberado
a ordem do dia.
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ARTIGO 11.º

Convocatória e ordem do dia

Com respeito à convocatória das assembleias, quórum de assistên-
cia e de maioria, requisitos de assistência e celebração, direitos de
informação do accionista, efeitos e impugnação das suas deliberações,
obedecer-se-á ao disposto na Lei de Sociedades Anónimas.

Salvo o disposto no artigo 10.º para o caso da assembleia geral
universal, na assembleia geral não poderão recair deliberações so-
bre pontos que não estejam consignados na ordem do dia citada na
convocatória da mesma, excepto o previsto legalmente sobre a exo-
neração e acção de responsabilidade dos administradores.

ARTIGO 12.º

Assistência às assembleias gerais

Poderão assistir às assembleias gerais, por si próprios ou repre-
sentados, os titulares de acções nominativas inscritas no livro de
sócios com cinco dias de antecedência, no mínimo, àquele em que
se tenha de celebrar a assembleia. Cada acção dará direito a um voto.

O conselho de administração poderá facultar para assistir às as-
sembleias gerais, com voz e sem voto, os directores, técnicos, em-
pregados e outras pessoas que tenham interesse no bom andamento
dos assuntos sociais, sempre que o considere conveniente.

O presidente poderá autorizar a assistência a qualquer pessoa que
julgar conveniente, mas a assembleia poderá revogar a dita autori-
zação.

ARTIGO 13.º

Presidência e secretaria das assembleias de accionistas

Será presidente da assembleia geral de accionistas o do conselho
de administração e, no seu defeito, o vocal mais antigo e, no caso
de existirem vários com a mesma antiguidade, o de maior idade do
conselho de administração.

O secretário do conselho exercerá também as funções de secretá-
rio nas assembleias gerais de accionistas, sendo substituído, nos casos
de impossibilidade, ausência ou vaga, pela pessoa que o presidente
designar.

Corresponde ao presidente fazer a declaração de estar constituída
a assembleia de forma legal, dirigir as deliberações, concedendo e
retirando a palavra às pessoas que desejarem intervir, determinar os
turnos para as intervenções e limitar os tempos de uso da palavra,
pôr fim aos debates, proclamar o resultado das votações e, em ge-
ral, todas as faculdades que sejam necessárias para a melhor orga-
nização e funcionamento da assembleia.

ARTIGO 14.º

Modo de adoptar as deliberações

Cada ponto da ordem do dia será submetido à votação por sepa-
rado, correspondendo ao presidente determinar a forma verbal ou
escrita em que tenha de ter lugar a votação, não obstante o qual será
escrita sempre que assim o solicitar a maioria dos accionistas assis-
tentes.

ARTIGO 15.º

Competência da assembleia geral de accionistas

É da competência exclusiva da assembleia geral de accionistas:
A) Da ordinária, com carácter exclusivo:
a) Examinar e, se for caso disso, aprovar a memória, as contas

anuais que de cada exercício lhes sejam apresentadas pelo conselho
de administração; examinar e, se for caso disso, aprovar ou censu-
rar a gestão deste, e nomear as pessoas que devam exercer, se for
caso disso, a auditoria de contas de acordo com a Lei de Socieda-
des Anónimas.

b) Decidir a proposta do conselho de administração acerca da
aplicação de resultados anuais, de conformidade com o estabeleci-
do nos estatutos, e sobre as importâncias que devam ser destinadas
às reservas legais e voluntárias.

B) Da ordinária e da extraordinária:
a) Eleger e renovar o conselho de administração ou modificar a

estrutura do órgão de administração.
b) Deliberar e tomar decisões sobre os assuntos que o conselho

submeta ao seu exame e aprovação, assim como as propostas que
os accionistas apresentarem.

c) Deliberar o aumento ou a redução do capital social, a emis-
são de obrigações simples ou hipotecárias, a fusão, transforma-
ção, cisão ou dissolução da sociedade, e qualquer outra modi-
ficação dos estatutos.

d) Qualquer outra que legalmente lhe corresponda com carácter
exclusivo.

ARTIGO 16.º

Das actas

As actas das assembleias gerais serão passadas no correspondente
livro e irão assinadas pelo presidente e pelo secretário. Poderão ser
aprovadas pela própria assembleia ou, no seu defeito, no prazo de
15 dias pelo presidente e por um representante da minoria e outro
da maioria que deverão ser eleitos na assembleia.

As certidões serão emitidas pelo secretário com o visto do presi-
dente.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 17.º

Conselho de administração, composição e designação

A representação da sociedade e a direcção e administração da mes-
ma, com as faculdades que são estabelecidas nestes estatutos, está
encomendada ao conselho de administração.

O conselho de administração estará composto de um número de
administradores que não seja inferior a seis nem superior a 10, os
quais serão nomeados pela assembleia geral e, em caso de vaga
durante o prazo de nomeação e até reunir a assembleia, pelo pró-
prio conselho entre os accionistas.

Para ser administrador, salvo o caso de cooptação previsto no
artigo 138.º da Lei de Sociedades Anónimas, não será requerida a
qualidade de accionista.

ARTIGO 18.º

Prazo

A vigência do cargo de administrador da sociedade será por um
prazo máximo de cinco anos. Passado o prazo inicial, poderão ser
reeleitos indefinidamente por períodos de igual duração máxima.

ARTIGO 19.º

Organização do conselho de administração

O conselho de administração que regulará o seu próprio funcio-
namento, elegerá dentre os seus membros um presidente, e poderá
nomear um vice-presidente que o substituirá nos casos de ausência
e de impossibilidade.

O conselho designará, do mesmo modo, um secretário e poderá de-
signar um vice-presidente que poderão ou não ser membros do mesmo.

O conselho de administração também, poderá nomear no seu seio
uma Comissão Executiva e um ou vários administradores-delegados,
nos quais poderá delegar faculdades de administração.

ARTIGO 20.º

Celebração de reuniões

O conselho de administração reunirá sempre que o exija o inte-
resse da sociedade, na sede social ou em qualquer outro lugar, corres-
pondendo a sua convocatória ao presidente, quer por iniciativa própria,
quer a pedido de dois ou mais administradores. A convocatória será feita
por correio, telegrama ou telefax e com cinco dias de antecedência, pelos
menos, da data da reunião, indicando o lugar e os assuntos a serem
tratados. Não serão necessárias tais formalidades se o conselho com-
pleto deliberar por unanimidade celebrar sessão.

O conselho ficará validamente constituído quando concorrerem a
ele, presentes ou representados, pelo menos a metade mais um dos
membros do mesmo.

A representação será justificada, sem prejuízo de outros modos,
por carta ou autorização pessoal, e deverá ser a favor de outro ad-
ministrador.

O presidente dirigirá as sessões, concederá o turno de palavra por
ordem de petição e as votações serão efectuadas à mão alçada, ou
serão secretas, se assim o decidir o presidente ou o solicitar a maio-
ria dos assistentes.

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos que
ostentem os presentes e representados.

ARTIGO 21.º

Faculdades do conselho

Ao conselho de administração correspondem todas as faculdades
de representação, direcção e administração da sociedade judicial e
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extrajudicialmente (mesmo a absolução de posições em julgamento e
o outorgamento de procuração para pleitos com todas as faculdades,
inclusive recursos de casação e revisão) e de administração e disposi-
ção a título oneroso do seu património, salvo apenas as designadas
legal ou estatutariamente e de modo expresso à assembleia geral de
accionistas, com respeito aos quais representará a sociedade para a
execução das deliberações da assembleia por meio do seu presidente,
salvo expressa determinação dos mesmos, noutro administrador ou
no secretário, embora não seja administrador.

Com carácter enunciativo e nunca limitativo, por cujo motivo
deverão ser sempre interpretadas de uma forma muito ampla, o con-
selho de administração poderá exercer as seguintes faculdades:

1.º Nomear, suspender e separar os empregados, delegados, repre-
sentantes e colaboradores da sociedade, determinando os seus deve-
res e atribuições e marcando os ordenados, comissões e retribuições
de todas as classes que devam usufruir.

2.º Levar a assinatura social, representando a sociedade em qual-
quer classe de negócios e contratos do seu giro e tráfego, actos, as-
suntos judiciais, governativos, administrativos, económico-admi-
nistrativos, contencioso-administrativos e de qualquer outra índole,
exercitando perante autoridades e tribunais as acções, excepções,
recursos e reclamações de todas as classes que procedam, inclusive
absolver posições, ratificar-se e prestar confissões em julgamento,
autorizando os documentos e outorgando as procurações que requeira
o exercício destas faculdades, transigir e comprometer em arbitra-
gem de direito ou de equidade.

3.º Retirar dos escritórios de comunicações, cartas, registos, des-
pachos, pacotes, vales e valores declarados, e das companhias fer-
roviárias, navieiras e de transportes em geral, alfândegas e agências,
géneros e efeitos remetidos; formular protestos e reclamações; abrir,
responder e assinar a correspondência e levar os livros comerciais
de acordo com a lei, levantar protestos de avarias, contratar seguros
contra riscos de transportes, incêndios e acidentes de trabalho, assi-
nando as apólices ou documentos correspondentes e cobrando, se for
caso disso, as indemnizações.

4.º Abrir, segurar e fechar, em nome da sociedade, no Banco de
Espanha, Caixas de Aforro, postais, rurais, cooperativas de crédito
e outros estabelecimentos bancários, contas-correntes e de crédito,
dispondo delas e podendo, em consequência, depositar e levantar
fundos.

5.º Pagar, receber, aprovar e impugnar contas, receber numerário,
mercadorias, etc. e sacar letras de câmbio; aceitar letras de câmbio
comerciais e financeiras; avalar letras de câmbio comerciais e finan-
ceiras; endossar letras de câmbio comerciais e financeiras; descon-
tar letras de câmbio comerciais e financeiras; pagar, cobrar e pro-
testar letras de câmbio; abrir contas-correntes e dispor das mesmas;
tomar dinheiro de empréstimo; abrir contas de crédito e dispor das
mesmas; abrir contas de crédito com garantia pignoratícia e dispor
das mesmas; abrir contas de poupança e dispor das mesmas; solici-
tar e formalizar avales bancários; constituir e retirar depósitos em
numerário e em valores; comprar, vender e negociar efeitos e valo-
res; transferir créditos não endossáveis; assinar cheques, recibos,
talões e correspondência; dar conformidade a extractos de contas,
afiançar outras operações; abrir caixas de segurança e transigir.

6.º Tomar importâncias de empréstimo, seja qual for a pessoa ou
entidade prestamista, bem como garantia pessoal, com garantia de
valores ou com hipoteca de móveis ou imóveis da sociedade, pac-
tuando com a outra parte contratante o juro, o prazo e as outras
condições pelas quais tenham de ser regulados estes contratos.

7.º Levar a sua representação nos abatimentos e adiamentos, sus-
pensões de pagamento, concursos e falências dos seus devedores,
assistindo às assembleias, nomeando síndicos e administradores,
aceitando ou rejeitando todos os trâmites até ao término do proce-
dimento.

8.º Cobrar, levantar e receber fundos, valores de todas as classes,
numerário ou qualquer crédito pertencente à sociedade que se en-
contre nos escritórios centrais ou provinciais da Fazenda Pública e
de outros organismos do Estado, província, município e qualquer
outra entidade de carácter público ou privado ou de particulares.

9.º Constituir, em nome da sociedade, depósitos de fundos públi-
cos ou de valores industriais, ou de numerário, na Caixa Geral de
Depósitos ou nas suas dependências, no Banco de Espanha e res-
tantes estabelecimentos desta natureza, retirando-os quando corres-
ponda.

10.º Acorrer a leilões e concursos, constituir as correspondentes
cauções, formalizar contratos com o Estado, a província, o municí-
pio e qualquer outra entidade de carácter público ou privado e com
particulares, outorgando as procurações e autorização de documen-
tos que o exercício destas faculdades requeira.

11.º Realizar os actos e celebrar os contratos que estimar conve-
nientes, sem exceptuar ou que versem sobre aquisição e alienação,

em qualquer das suas formas, de móveis, imóveis, valores e outros
bens, constituição e extinção de direitos reais, inclusive os de ar-
rendamento indiscritível, pactando absoluta e integralmente os seus
pactos e condições.

12.º Subscrever qualquer classe de documentos públicos e priva-
dos, correspondência, vales, cheques e, enfim, exercer qualquer clas-
se de actos judiciais ou extrajudiciais e operações bancárias ou de
qualquer classe que sejam necessárias para o fim social.

13.º Segregar, dividir e agrupar imóveis e formalizar declarações
de obra nova e constituição de prédios em regime de propriedade
horizontal.

14.º Conferir quantas procurações gerais e especiais considerar
oportunas para a boa gestão social, assim como revogá-las e
substituí-las por outras.

Do mesmo modo, o conselho poderá nomear um ou vários direc-
tores ou gerentes com as atribuições e funções que tenham a bem
encomendar-lhes.

A execução das suas deliberações, salvo expressa determinação
das mesmas noutro membro do conselho ou no secretário, corres-
ponde ao presidente.

ARTIGO 22.º

Delegação de faculdades

O conselho de administração, com voto de duas terças partes dos
seus componentes, poderá delegar com carácter indefinido, enquan-
to não deliberar a sua revogação por igual maioria ou cessação no
seu cargo de administrador, as faculdades mencionadas no
artigo anterior, em todo ou em parte com os condicionamentos e li-
mitações que julgar convenientes, em um ou mais dos seus mem-
bros em qualidade de administrador-delegado, com a excepção da-
quelas faculdades que são legalmente indelegáveis.

Poderá, do mesmo modo e com igual maioria, se o estimar con-
veniente, deliberar a criação de uma Comissão Delegada Executiva
e determinar a sua composição, funcionamento e faculdades.

ARTIGO 23.º

Retribuição

O cargo de administrador é retribuído. O conselho de administra-
ção receberá as seguintes retribuições:

a) Cada administrador receberá uma importância fixa anual de
400 000 pesetas.

b) O conselho de administração, no seu conjunto e para ser re-
partido por partes iguais entre os eus membros com débito à conta
de Lucros e Perdas, receberá uma retribuição de até 5% dos provei-
tos líquidos obtidos no ano. Para estes efeitos, no exercício de que
se trate, será feita a correspondente provisão. Essa retribuição só
poderá ser retirada uma vez aprovadas pela assembleia geral as con-
tas do ano, depois de estarem cobertas as providências de reserva
legal e de ter sido reconhecido aos accionistas um dividendo de 6%.

TÍTULO IV

Regime económico

ARTIGO 24.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade será de 12 meses que será
contado a partir do primeiro de Janeiro, até ao dia 31 de Dezembro
de cada ano; como excepção, o primeiro exercício começará na data
da sua constituição e finalizará no dia último do mesmo ano.

Dentro dos três primeiros meses de cada ano, o conselho de ad-
ministração formulará as contas anuais (compreensivas do balanço,
a conta de Lucros e Perdas e a Memória explicativa), o relatório de
gestão e a proposta de aplicação de resultados. Obedecer-se-á, em
tudo relativo à confecção, regras de avaliação, conteúdo, verificação,
aplicação e publicação, às disposições da Lei de Regime Jurídico das
Sociedades Anónimas.

ARTIGO 25.º

Aplicação do resultado

Os proveitos anuais terão como aplicação primordial a cobertura
de despesas gerais, juros, impostos e contribuições, amortizações e
saneamentos prudencial de qualquer partida que venha a reduzir o
activo social.

Será também determinada, se for caso disso, a soma que, por pro-
posta do conselho, a assembleia estimar conveniente destinar a fun-
dos de reserva e além disso, e sem prejuízo do que perceptivamente
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tenha de ser destinado às reservas legais obrigatórias, ao remanescen-
te, se o houver, ser-lhe-á dada a aplicação que a assembleia deliberar,
dentro dos limites legais, tudo isso com sujeição ao disposto na Lei
de Sociedades Anónimas.

A assembleia geral ou o conselho de administração poderão deli-
berar a distribuição entre os accionistas de importâncias por conta
dos dividendos, na forma e condições estabelecidas pela lei.

TÍTULO V
Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 26.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade ficará dissolvida por qualquer das causas que a
lei enumera ou por deliberação da assembleia geral, adoptada
com os requisitos dos artigos da Lei de Sociedades Anónimas
aplicáveis.

Ao tomar-se a deliberação de dissolução da sociedade, a assem-
bleia geral regulará, com todos os pormenores, a forma de levar a
efeito a liquidação, divisão e pagamento de haver social conforme
a legislação vigente.

ARTIGO 27.º

Dos liquidadores

O conselho de administração ficará constituído em Comissão
Liquidadora com as mais amplas faculdades dentro das legais, in-
cluída a de outorgar procurações a favor de outra ou de outras pes-
soas que poderão ser alheias à sociedade.

No caso de, nesse momento o conselho se encontrar constituído
por um número par de administradores, a assembleia geral nomeará
um liquidador novo para o adequar à composição legal.

Os liquidadores, em número ímpar, estarão amplamente faculta-
dos para distribuírem o património social entre os accionistas, cum-
prindo as disposições legais.

Os liquidadores ficarão facultados, além disso, para formalizarem
e documentarem publicamente as extinções, constituições ou trans-
missões de qualquer obrigação ou contrato a que esteja obrigada a
sociedade, embora lhes sejam exigidas tais actividades uma vez ter-
minado o processo de liquidação.

Disposições finais
ARTIGO 28.º

Submissão a foro e arbitragem

Os accionistas ficam submetidos, para todos os assuntos sociais
ou relacionados com a sociedade, com renúncia expressa do seu foro
próprio, à jurisdição dos tribunais da sede da sociedade, salvo o
disposto para a impugnação de deliberações sociais pela Lei de
Sociedades Anónimas.

Qualquer dúvida ou questão sobre a eficácia, inteligência, inter-
pretação ou cumprimento destes estatutos, quer durante a subsistência
desta sociedade ou durante o período de liquidação, assim como
qualquer questão ou diferença que se suscite entre os accionistas e
a sociedade, ou entre os primeiros e membros do conselho, admi-
nistradores, gerentes, procuradores e liquidadores no que se refere a
assuntos sociais, desde que não possam ser resolvidas pelas normas
de arbitragem de direito, regulada pela Lei de 5 de Dezembro de
1988, com a excepção das motivadas pelas deliberações dos órgãos
sociais que tenham de ser tramitadas e resolvidas com sujeição aos
preceitos da Lei de Sociedades Anónimas. Em nenhum caso será
aplicável o procedimento de arbitragem para resolver empates em
votações dos órgãos sociais.

ARTIGO 29.º

Legislação aplicável

A remissão que nestes estatutos se faz às normas legais
entender-se-á feita às sucessivas que interpretem, ampliem, condicio-
nem, modifiquem ou derroguem as vigentes.

Está conforme o original.

2 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernandes dos Reis. 13397400

RIBEIRO & VIANA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1091/20010223; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/23022001.

Certifico que entre João Faustino Carlota Ribeiro, casado com
Dulce Maria Emília Pefélix Ribeiro, comunhão de adquiridos; e
Sérgio Monteiro Cunha Viana, casado com Maria da Graça dos
Santos Pereira Viana, comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Ribeiro & Viana � Sociedade
de Construção e Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua do Minis-
tro Duarte Pacheco, 19, 3.º, direito, cidade, freguesia e concelho de
Vila Real de Santo António e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem como objecto social a compra, venda e revenda
de imóveis, materiais de construção e artigos de e para a construção,
gestão de obras, loteamentos de terrenos, construção civil e
infra-estruturas urbanísticas e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 eu-
ros, cada, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

É livremente permitida entre sócios a cessão, no todo ou em par-
te. A cessão a estranhos só poderá efectuar-se com o consentimento
de todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução, pertence aos sócios João Faus-
tino Carlota Ribeiro e Sérgio Monteiro Cunha Viana, desde já no-
meados gerentes, obrigando-se a Sociedade com a intervenção con-
junta dos dois.

ARTIGO 6.º

Pode a Sociedade conferir a estranhos poderes de gerência, e pode
também qualquer sócio gerente delegar em outro sócio os seus po-
deres de gerência e representação legal, sempre que obtida a apro-
vação unânime dos sócios reunidos em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência pode ser remunerada, ou não, conforme deliberação da
assembleia geral da Sociedade.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as reuniões serão
convocadas por carta registada dirigida a todos os sócios, com
15 dias de antecedência.

ARTIGO 9.º

Nenhum dos sócios, poderá, nem mesmo em seu nome individual,
aceitar letras de favor, fianças, abonações, praticar actos semelhan-
tes ou assumir obrigações que possam, directa ou indirectamente,
afectar os interesses sociais.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernando dos Reis. 13397346

LEIRIA
BOMBARRAL

FERREIRA & MIL-HOMENS � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 205/870604; identificação de pessoa colectiva n.º 501836624;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20010313.
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Certifico que por escritura de aumento de capital e alteração do pacto,
lavrada em 13 de Fevereiro de 2001, a fl. 57 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 106-E, do Cartório Notarial do Bombarral, foi
aumentado o capital da sociedade em epígrafe, de 400 000$ para
1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro subscrito pelo
sócio José António Ferreira Martins e em consequência foi feita a al-
teração parcial do contrato, sendo alterado o artigo 12.º e eliminado o
13.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

O capital social é de 1 002 410$, dividido nas seguintes quotas:
a) Uma do valor nominal de 722 410$, pertencente ao sócio José

António Ferreira Martins;
b) Outra do valor nominal de 120 000$ pertencente à sócia Ma-

ria da Nazaré Vieira Mil-Homens Martins;
c) Outra do valor nominal de 80 000$, pertencente ao sócio Adão

da Silva Mil-Homens;
d) Outra do valor nominal de 80 000$, pertencente à sócia Ana

Dores Vieira.
§ 1.º Revogado.
§ 2.º Revogado.

ARTIGO 13.º

Eliminado.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à alteração de contrato.

Está conforme.

16 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 13986686

LEIRIA

CONTAREL � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Urbanização A Encosta, Rua de Tomar, lote 3,
1.º, esquerdo, loja 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2634/
880810; identificação de pessoa colectiva n.º 502020091; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 94980430.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 1997.

22 de Junho de 1998. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
07992033

CONDESTÁVEL � COMPANHIA INDUSTRIAL
CARBONÍFERA, S. A.

Sede: Leiria

Legal representante: Joaquim Alves Marques, residente
na Rua de Álvaro de Castro, 71, 3.º em Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 279/
19550706; inscrição n.º 10 815, fl. 102 v.º, E-22; número e data
da apresentação: 48/20010130.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida sendo o prazo
para a sua liquidação de três anos a contar de 18 de Setembro de
2000.

21 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 10-2-122 593

MARINHA GRANDE

GRANGEST � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010212.

Certifico que entre Carlos José Martinho Gonçalves, casado com
Maria Inês Font Silva Fernandes, na comunhão de adquiridos, Ave-
nida do 1.º de Maio, 171, Marinha Grande; Pedro Miguel Gonçalves
Martinho casado com Maria Paula Frazão Barosa, na comunhão de
adquiridos, Avenida do Farol, 16, São Pedro de Moel, Marinha Gran-
de; e Paulo Jorge Martinho Gonçalves, solteiro, maior, Avenida do
Marquês de Pombal, 458, 3.º B, Leiria, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRANGEST � Gestão e
Serviços, L.da

2 � Tem a sua sede na Estrada de Leiria, 227, na cidade, fre-
guesia e concelho da Marinha Grande.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou extinguir
agências, delegações, sucursais ou outras formas de representação da
sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de gestão, orga-
nização, estudos e projectos de desenvolvimento de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas de 2000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida por
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia
geral, com ou sem remuneração conforme ali for deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos José
Martinho Gonçalves, Pedro Miguel Gonçalves Martinho e Paulo
Jorge Martinho Gonçalves.

3 � A gerência poderá:
a) Vender ou trocar quaisquer veículos automóveis de ou para a

sociedade;
b) Dar ou receber de arrendamento quaisquer locais de ou para a

sociedade.
4 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos

os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes, sendo suficiente a de um deles para os actos de mero
expediente.

5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios
aos negócios sociais, designadamente em abonações, avales, fianças,
letras de favor e responsabilidades semelhantes o que, a acontecer
obriga o interveniente a indemnizar a sociedade por qualquer pre-
juízo que, com isso, lhe cause.

5.º

1 � A cessão de quotas aos sócios e não sócios dependerá sem-
pre do consentimento da sociedade, a qual terá preferência em pri-
meiro lugar.

2 � Se a sociedade não preferir, os sócios terão preferência em
relação aos estranhos na proporção das respectivas quotas.

3 � O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios que
tenham preferido, será o que resultar de um balanço organizado para
o efeito; na falta de acordo o preço será fixado por árbitros nos ter-
mos dos artigos 1513.º e seguintes do Código do Processo Civil.

6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante de 100 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos deliberados em assembleia geral.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio judicialmente declarada e não

suspensa;
c) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo en-

volvida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser aliena-
da coercivamente.
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2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, na Caixa Geral de Depósitos do valor da
quota que será a do último balanço aprovado, valor que será notifica-
do ao interessado por carta registada com aviso de recepção.

3 � A quota amortizada poderá figurar num balanço e ser cedi-
da a um sócio ou a terceiro.

8.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o represen-
tante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre
si um que a todos represente na sociedade enquanto a quota estiver
indivisa.

2 � Fica autorizada a divisão de quota entre os herdeiros dos
sócios.

9.º

Os lucros da sociedade, de pois de retiradas as percentagens le-
gais ou convencionais, serão distribuídos pelos sócios nas propor-
ções das respectivas quotas, quando a assembleia geral deliberar
distribuí-los.

10.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
de outras sociedades, mesmo que de responsabilidade ilimitada, ou
com objecto diferente do que ela esteja exercendo, e ainda que re-
guladas por leis especiais, podendo ainda participar em consórcios
ou agrupamentos complementares de empresas.

11.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurí-
dicos celebrados com vista à sua constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo, e bem assim os relativos à aquisição de bens, tres-
passes e contratos de arrendamento, ficando desde já os gerentes
autorizados a levantar para o efeito as quantias necessárias a sair da
conta inicial aberta em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 11240512

POMBAL

PAIS & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2670;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010306.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Março de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste car-
tório, compareceram como outorgantes:

Carlos Manuel Marques Pais, número de identificação fiscal
138952582, e mulher, Maria Paula da Conceição Leitão Pais, nú-
mero de identificação fiscal 157850730, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Santiago de
Litém, concelho de Pombal, e ela de Angola, residentes na Rua do
Rancho Típico de Pombal, 19, 2.º, frente, freguesia, concelho e ci-
dade de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4397672, de 31 de Março de 1999 e
8709490, de 8 de Novembro de 2000, emitidos pelos Serviços de
Identificação de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pais & Leitão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rancho Típico de
Pombal, 19, 2.º, frente, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

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 construção civil, nomeadamente cofragem e respectivo enchimento
e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel Marques Pais e Ma-
ria Paula da Conceição Leitão Pais.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem 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 equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento móveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Conforme com o original.

20 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404571

PAVIFLUTUANTE � ASSENTAMENTO
DE PAVIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2648;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010130.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste car-
tório, compareceu como outorgante:

Humberto da Costa Nunes, número de identificação fiscal
209248661, solteiro, maior, natural de França, residente na Rua
Principal, sem número de polícia, lugar de Água Travessa, fregue-
sia de Pelariga, concelho de Pombal, que intervém por si e na qua-
lidade de procurador de Raúl da Costa Cardoso, número de identi-
ficação fiscal 114346534, casado com Ilda Cordeiro Dias Cardoso,
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sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da dita freguesia de
Pelariga, residente em 26, Rue de la Paix, 92270 Bois Colombes, em
França.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 11319804, de 26 de Outubro de 1997, emitido pelos
Serviços de Identificação de Lisboa e a qualidade de procurador por
ele invocada através de procuração, na qual o mandante especifica-
mente consentiu na presente celebração que arquivo.

Disse o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui entre ele outorgante e re-

presentado uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo
pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAVIFLUTUANTE � Assen-
tamento de Pavimentos em Madeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, sem número
de polícia, lugar de Água Travessa, freguesia de Pelariga, concelho
de Pombal.

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 aplicação e acabamentos de
madeira, designadamente de chão em madeira e comercialização de
materiais relacionados com a actividade.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Humberto da Costa Nunes e Raúl da
Costa Cardoso.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, 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
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figu-

re no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vá-

rias 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção, registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis necessários
à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definiti-
vo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conforme com o original.

12 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404245

ESCOLA DE CONDUÇÃO ESTRELA
DE ALBERGARIA DOS DOZE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2649;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010130.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Rui Augusto Abreu Braga, número de identificação fiscal
112336922, casado com Fernanda Pereira Mendes Braga, sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua do Pinhal,
sem número de polícia, lugar de Eguins, freguesia de Albergaria dos
Doze, concelho de Pombal, e

2.º Carlos Manuel Ribeiro Dias Tereso, número de identificação
fiscal 188693963, casado com Cláudia Maria Pereira Campos
Tereso, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da Bélgi-
ca, residente na Rua de São Francisco de Assis, 62, lugar de Chã,
freguesia de Caxarias, concelho de Ourém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 7487073, de 5 de Abril de 2000 e
9565814, de 11 de Maio de 1999, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação de Lisboa e Santarém.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução Estrela de
Albergaria dos Doze, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 289,
rés-do-chão, lugar e freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de
Pombal.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino de condução automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 2550 eu-
ros pertencente ao sócio Rui Augusto Abreu Braga; e uma de
2450 euros pertencente ao sócio Carlos Manuel Ribeiro Dias Tereso.
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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 nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispen-
sáveis, 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.

Conforme com o original.

12 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404237

ZAMBUTRANS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1164;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010131.

Aumento de capital com alteração parcial do pacto social

No dia 24 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria

Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste cartório,
compareceram como outorgantes:

Vítor António Simões Valente e mulher, Maria Leónida Ferreira
Mendes.

Disseram os outorgantes:
Que, são os únicos sócios e gerentes da sociedade comercial por

quotas que gira sob a firma ZAMBUTRANS � Sociedade de
Transportes, L.da número de identificação de pessoa colectiva
502608714, com sede no lugar de Zambujais, freguesia de Abiul,
concelho de Pombal, matriculada na competente Conservatória do
Registo Comercial sob o n.º 1164, com o capital social integralmente
realizado e registado de 2 000 000$, distribuído por duas quotas
iguais dos valores nominais de 1 000 000$, cada, pertencentes uma
a cada um deles sócios Vítor António Simões Valente e Maria
Leónida Ferreira Mendes.

Que esta sociedade foi constituída por escritura de 17 de Julho de
1991, iniciada a fl. 11 v.º do respectivo livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 141-B do Cartório Notarial de Ansião.

Que, pela presente escritura, deliberam e procedem ao seguinte:
a) Elevam o capital social desta sociedade de 2 000 000$ para

10 024 100$, sendo o aumento de 8 024 100$, realizado em nume-
rário e subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas
e com cuja importância cada um deles reforça a sua quota.

b) Concomitantemente alteram o pacto social quanto ao capital,
alterando-o ainda quanto aos artigos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º e 9.º, passando
aquele 1.º a ser constituído por dois números, o n.º 1 com o teor do
texto já existente e o n.º 2 a referir, pelo que o n.º 2 do artigo 1.º e
os artigos 3.º, 5.º, 6.º e 9.º passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � [...]
2 � A Sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá

deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já integralmente realizado, é de 50 000 eu-
ros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Vítor António Simões Valente e Maria Leónida Fer-
reira Mendes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante correspondente ao décuplo do capital social, reembol-
sáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 5.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, mantendo-se nomeados gerentes ambos os sócios, e sendo
nomeada gerente, a partir de hoje, a não sócia Maria de Fátima dos
Santos Batista Mendes, casada e residente com os ora outorgantes.

ARTIGO 6.º

Para a Sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 9.º

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

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na Caixa Social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas.

Conforme com o original.

12 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404253

SIMODILAR, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2650;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/010202.
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Contrato de sociedade

No dia 31 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste cartório,
compareceram como outorgantes:

Jorge Simões Fernandes, número de identificação fiscal
135430038, e mulher, Dina Maria Gonçalves Fernandes, número de
identificação fiscal 196288266, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais da freguesia e concelho de Pombal, onde
residem no lugar de Carrinhos, Rua da Amoreira, 2.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 7120450, de 3 de Junho de 1997 e
10024091, de 15 de Março de 1999, emitidos pelos Serviços de
Identificação de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Simodilar, Construções, L.da e tem a
sua sede na Rua da Amoreira, 2, lugar de Carrinhos, freguesia e
concelho de Pombal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
7500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Si-
mões Fernandes e Dina Maria Gonçalves Fernandes.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em di-
nheiro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no
prazo máximo de um ano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Jorge Simões Fernandes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo
reservada aos sócios não cedentes o direito de preferência, quando
permitido por lei.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em actos ou contratos
que lhe sejam estranhos, nomeadamente abonações, fianças, letras de
favor e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de alguns dos
sócios, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros
do falecido ou os representantes do interdito ou inabilitado, deven-
do aqueles nomear de entre si um que a todos represente enquanto
a quota se mantiver indivisa.

2 � Fica desde já permitida a divisão de quotas entre herdeiros
dos sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas a
estes prestações suplementares, até ao montante global correspon-

dente ao quíntuplo do capital social, nos termos e condições a delibe-
rar em, assembleia geral.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
necessite, vencendo ou não juros mediante o que vier a ser estabele-
cido em assembleia geral.

Conforme com o original.

13 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404326

PAULO MALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2651;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010205.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licencia-
da Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste
cartório, compareceram como outorgantes:

Paulo Manuel Guerreiro Malho, número de identificação fiscal
174106548, e mulher, Celeste Maria Marques Gameiro Malho, nú-
mero de identificação fiscal 189091266, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Santiago de
Litém, concelho de Pombal, e ela de França, residentes na Rua da
Fonte, 18, 1.º B, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4486800, de 25 de Outubro de
1999 e 13709784, de 30 de Novembro de 1999, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Malho, L.da e tem a sua
sede na Rua da Fonte, 18, freguesia de Pombal, concelho e cidade
de Pombal.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, obras
públicas, restauros e reconstrução de edifícios.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades de res-
ponsabilidade limitada e sociedade reguladas por leis especiais, bem
como participar em agrupamentos complementares de empresas, in-
dependentemente do respectivo objecto social por mera deliberação
da gerência.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Paulo Manuel Guerreiro Malho e
Celeste Maria Marques Gameiro Malho.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando a tercei-
ros, carece do consentimento da sociedade, reservando-se para esta,
em primeiro lugar, e para qualquer sócio não cedente, em segundo
lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos casos de inter-
dição ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento ou penhora
da quota, de cessão da quota sem prévio consentimento e, quando
por partilha posterior a separação de bens ou divórcio, a quota não
tenha sido adjudicada ao seu titular.
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2 � O preço da amortização será o que resultar do último balanço
aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
Qualquer gerente poderá ainda comprar, vender ou onerar bens

móveis ou imóveis, bem como a nomeação de representantes da
sociedade para os órgãos de sociedade em que venha a deter parti-
cipações.

Conforme com o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404334

ALPESIL � CONSTRUÇÃO CIVIL E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2293;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/010130.

Aumento de capital e alteração parcial de pacto social

No dia 27 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel Pereira da Silva, casado com Maria dos An-
jos Ferreira da Silva, segundo o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho de Pombal, onde reside no lugar de
Roussa, contribuinte fiscal n.º 196002044; e

2.º António Nogueira da Silva, casado com Maria Pereira Cres-
po, segundo o regime da comunhão geral de bens, natural da fre-
guesia de Pelariga, concelho de Pombal, residente no lugar de
Roussa, freguesia e concelho de Pombal, contribuinte fiscal
n.º 124228852.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes
de identidades n.os, respectivamente 9926858 de 17 de Dezembro de
1999 e 2576429 de 16 de Dezembro de 1998, ambos de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos e actuais sócios, sendo o primeiro outorgante

também gerente, da sociedade comercial por quotas denominada
ALPESIL � Construção Civil e Aluguer de Equipamentos, L.da,
com sede na Rua dos Pomares, no lugar de Roussa, freguesia e con-
celho de Pombal, pessoa colectiva n.º 504620185, com o capital
social de 400 000$, correspondente à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 380 000$ pertencente ao primeiro outorgante, e
outra no valor nominal de 20 000$, pertencente ao segundo outor-
gante, conforme tudo verifiquei por certidão do registo comercial que
arquivo, sociedade essa matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Pombal sob o n.º 2293, cujas quotas já se encontram
liberadas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que, na mencionada qualidade de únicos sócios deliberam aumen-

tar, pela primeira vez, o capital social da dita sociedade, para
10 024 100$, aumento este de 9 624 100$, subscrito em dinheiro,
9 142 895$, por uma nova quota, pelo sócios António Manuel Pe-
reira da Silva, e 481 205$, pelo sócio António Nogueira da Silva.

Declarou o primeiro outorgante na mencionada qualidade de ge-
rente:

Ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa
social, a importância correspondente ao aumento de capital em causa.

Declararam ainda os outorgantes na referida qualidade de únicos
sócios:

Que, deliberam, em consequência do presente aumento de capi-
tal, alterar o artigo 3.º do pacto social da sociedade em causa, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 10 024 100$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
no valor nominal de 380 000$ e outra no valor nominal de
9 142 895$ pertencentes ao sócio António Manuel Pereira da Silva,
e outra no valor nominal de 501 205$ pertencente ao sócio Antó-
nio Nogueira da Silva.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram: uma certidão do assento de casamento n.º 292 do ano
de 1999 da Conservatória do Registo Civil de Pombal ali emitida
hoje, por onde verifiquei o actual estado civil do primeiro outorgante.

Esta escritura, sujeita à correspondente participação emolumentar,
e ao emolumento do artigo 14.º da tabela anexa ao Código do No-
tariado, foi lida e explicado o seu conteúdo, e foi celebrada às 19 ho-
ras e 5 minutos, pelo que está também sujeita ao emolumento do
artigo 16.º da mesma tabela.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

8 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13817990

RIBEIRO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010126.

Aumento de capital e alteração do pacto

No dia 28 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim licenciado António José Machado Nunes da Costa, no-
tário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Amadeu Rodrigues Ribeiro casado com Albina da Silva Pascoal
Ribeiro, segundo o regime da comunhão geral de bens, natural da
freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, residente no lugar de
Pinheirinho, freguesia e concelho de Pombal, contribuinte fiscal
n.º 105669997; e

Eduardo Gonçalves Cordeiro casado com Maria Rodrigues Ri-
beiro, segundo o regime da comunhão geral de bens, natural da fre-
guesia dita de Almagreira, onde reside no lugar de Reguengo, con-
tribuinte fiscal n.º 133491021.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 2616447 de 19 de Outubro
de 1998 e 2617915 de 18 de Setembro de 1992 ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que são os únicos e actuais sócios e gerentes, da sociedade co-

mercial por quotas denominada Ribeiro & Gonçalves, L.da, com sede
no lugar de Pinheirinho, freguesia dita de Pombal, com o capital
social de 400 000$, representado por duas quotas iguais de
200 000$, pertencentes cada uma a cada um dos sócios, conforme
tudo verifiquei por certidão do Registo Comercial que arquivo, so-
ciedade esta pessoa colectiva n.º 502051302, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 851, a fl. 38 v.º
do livro de notas para escrituras diversas n.º C-3.

Que na referida qualidade de únicos sócios e uma vez que já se
encontram liberadas as referidas quotas, deliberam aumentar, pela
primeira vez, o capital social da referida sociedade para 4 009 640$,
aumento este de 3 609 640$, subscrito e realizado em dinheiro, a
subscrever proporcionalmente às respectivas quotas.

Declararam ainda os mesmos outorgantes na referida qualidade de
gerentes ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa
social, a importância correspondente ao aumento de capital em causa.

Agora na referida qualidade de únicos sócios, deliberam alterar o
actual capital social de 4 009 640$ para euros e por isso e também
em consequência do presente aumento de capital alterar o artigo 3.º
do mesmo pacto social, e criar-lhe também um § único os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
10 000 euros pertencendo cada uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante do capital, nas condições que forem
deliberadas em assembleia geral.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

8 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404156
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JORGE FERREIRA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1765;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/010130.

Contrato de dissolução de sociedade

Certifico que entre:
1.º Jorge Manuel da Silva Ferreira, casado na comunhão de ad-

quiridos com Helena Maria Guerreiro Cardona da Silva Ferreira,
natural da freguesia de Charneca, concelho de Lisboa e residente
na Rua do Jardim Escola, lote 3, 3.º B, nesta cidade de Pombal,
portador do bilhete de identidade n.º 6437315 emitido em 24 de
Junho de 1998, por Lisboa, e número de identificação fiscal
1766168025.

2.ª Helena Maria Guerreiro Cardona da Silva Ferreira, casada na
comunhão de adquiridos com Jorge Manuel da Silva Ferreira, natu-
ral da freguesia e concelho de Pombal, onde reside na Rua do Jar-
dim Escola, lote 3, 3.º B, nesta cidade de Pombal, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 4316246, emitido em 9 de Maio de 1996, por
Lisboa, e número de identificação fiscal 163342733.

Entre o primeiro e segundo outorgantes, foi acordado o seguinte:
1.º Os outorgantes são os únicos sócios, da sociedade comercial

por quotas Jorge Ferreira � Promoção Imobiliária, L.da, pessoa co-
lectiva n.º 503699578, com sede na Rua do Jardim Escola, lote 3,
3.º B, em Pombal, com o capital social integralmente realizado em
dinheiro de 8 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Pombal sob o n.º 1765.

2.º O primeiro outorgante é titular de uma quota no valor nomi-
nal de 7 000 000$, e a segunda outorgante é titular de uma quota
no valor nominal de 1 000 000$.

3.º Pelo presente contrato de comum acordo, dissolvem a referi-
da sociedade para todos os efeitos legais a partir de hoje, declaran-
do que a mesma não possui activo nem passivo, considerando-a li-
quidada e tendo as respectivas contas sido aprovadas hoje.

O presente contrato deverá ser submetido a registo no prazo de
três meses a contar de hoje.

Este documento foi outorgado no escritório do solicitador
Gentil Guedes, portador da cédula profissional n.º 1 610, situado
na Avenida dos Heróis do Ultramar, 8, rés-do-chão, direito, em
Pombal.

31 de Outubro de 2000.

O primeiro outorgante, Jorge Manuel da Silva Ferreira.

O segundo outorgante, Helena Maria Guerreiro Cardona da Silva
Ferreira.

Conforme com o original.

9 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404210

M. A. P. � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Travessa dos Desportos, 2, Almagreira, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1901;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919659; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/010201.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência do não
sócio Elísio Carvalho, em 8 de Fevereiro de 2001.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13404261

ARUNCAUTO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Flandes, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 190,
fls. 103 v.º, C-1; inscrição n.º 4711, fls. 85, E-10; número e data
da apresentação: 6/010202.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Nomeação de gerente de Nelson Pereira Parreira, casado, em 22 de

Setembro de 1989.

13 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13404270

TRANSPORTES SIMÕES ROSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2544-A;
identificação de pessoa colectiva n.º 504447726; número e data da
apresentação: P.C. 89/300600.

Certifico que foi efectuado o registo de: prestação de contas do ano
de 1999, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 13816810

EDIFOZ � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 606;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 16/010202.

Certifico com referência à firma EDIFOZ � Empreendimentos
Imobiliários, S. A., com sede no Pocejal, Vermoil, Pombal, matri-
culada nesta Conservatória sob o n.º 606, que por deliberação de
26 de Janeiro de 2001 foram reconduzidos para o triénio de 2001 a
2003, os seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente � Albino Gaspar da Costa,
casado; vice-presidente: Maria Alice de Jesus Gaspar, casada;
vogal: Ana Paula Gaspar da Costa, casada.

Fiscal único: Dr. Paulo José Alves Ferreira, casado, R.O.C.
n.º 641; suplente: Dr. Manuel Duarte Domingues, casado, R.O.C.
n.º 824.

13 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13404288

CABAZ FLORIDO � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1524;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 27/010202.

Cessões de quotas e alteração parcial do pacto social

No dia 20 de Março do ano de 2000, no 1.º Cartório Notarial de
Coimbra, perante mim, licenciado Victor Manuel Mendes Morão,
notário do mesmo, compareceram como outorgantes:

1.os Amaro Manuel Neves Correia, e esposa Elisabete Maria Silva
Gonçalves, casados no regime da comunhão de adquiridos, contri-
buintes n.os 121462951 e 186969651, respectivamente, residentes em
Vérigo, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal e naturais da fre-
guesia e concelho de Pombal.

2.os António Joaquim Jorge Cordeiro, e esposa, Maria Gabriela
Ventura Pinto Cordeiro, casados no regime da comunhão de adquiridos,
contribuintes n.os 121463257 e 121463303, respectivamente, residentes em
Vale das Lobas, freguesia e concelho de Pombal, donde ele é natural,
sendo ela natural da freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

3.os Salvador das Neves Correia que intervém, por si e como pro-
curadora de sua esposa, Lucinda da Conceição Moreira, com quem
é casado no regime da comunhão de adquiridos, contribuintes n.os

109253515 e 109253523, respectivamente, residentes no Covão da
Silva, freguesia e concelho de Pombal donde são naturais, em con-
formidade com a procuração, que se arquiva.

4.º Domingos Ferreira Lopes, contribuinte n.º 107906724, casado
no regime da comunhão geral com Maria Albina Ferreira Gameiro
Lopes, residente no lugar e freguesia de Atrouguia, concelho de
Ourém, donde é natural.

5.ª Eugénia Maria de Jesus Pereira Lopes, casada no regime da
comunhão geral com Tomé Ferreira Lopes, também residente no
lugar e freguesia dita Atrouguia, donde também é natural, contribuin-
te n.º 101318243.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade de que respectivamente são titulares com os n.os

7182139, de 22 de Janeiro de 1993, 7834128, de 14 de Fevereiro
de 1995, 6650390, de 10 de Abril de 1990, 5200815, de 8 de Abril
de 1997, 4107930, de 12 de Fevereiro de 1992, todos de Lisboa,
2428332, de 30 de Agosto de 1999 e 6097247, de 2 de Fevereiro de
1996, ambos de Santarém.

Disseram os primeiros, segundos e terceiro outorgantes, este por
si e em nome da sua constituinte:

Que eles outorgantes maridos são os únicos sócios e gerentes da
sociedade comercial por quotas que gira sob a firma Cabaz Flori-
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do � Restaurante Típico, L.da, com sede na Serra da Atalaia, fregue-
sia e concelho de Pombal, como consta da fotocópia-certidão passa-
da pela Conservatória do Registo Comercial de Pombal e ainda pela
escritura de aumento de capital exarada hoje, neste mesmo livro de
notas, a fl. 60 e em cujo maço se encontra arquivada aquela
fotocópia-certidão por ter servido a instruir a aludida escritura.

Que esta sociedade se encontra matriculada na dita Conservatória
sob o n.º 1524 e é titular do cartão de identificação de pessoa co-
lectiva com o n.º 503276618.

Que o capital social integralmente realizado é actualmente do
montante de 119 711,50 (24 000 000$), correspondente à soma de
três quotas, sendo duas iguais de 59 107,55 euros cada uma
(11 850 000$ cada uma) pertencentes uma a cada um dos sócios
Amaro Manuel Neves Correia e António Joaquim Jorge Cordeiro
eles primeiro e segundo outorgantes, respectivamente e a outra de
1496,40 euros (300 000$) pertencente ao sócio Salvador das Neves
Correia, ele terceiro outorgante, todas devidamente liberadas.

Que, pela presente escritura, procedem ao seguinte:
A) Eles primeiros outorgantes cedem ao quarto outorgante, Domin-

gos Ferreira Lopes, a sua referida quota, pelo preço de 60 770,35 eu-
ros o que corresponde a 12 183 361$;

B) Eles segundos outorgantes cedem a sua mencionada quota à
quinta outorgante, Eugénia Maria de Jesus Pereira Lopes, a sua alu-
dida quota, pelo preço de 60 770,35 euros o que corresponde a
12 183 361$;

C) Ele terceiro outorgante e a sua constituinte cedem a sua men-
cionada quota, em comum e partes iguais, aos mesmos quarto e
quinta outorgantes, pelo preço de 3159,25 euros, o que corresponde
a 633 373$;

Que eles cedentes já receberam dos cessionários os referidos preços.
Que eles primeiro, segundo e terceiro outorgantes maridos renun-

ciam à gerência e que este facto se integra nas condições das ces-
sões e em nome da sociedade autorizam as anteriores cessões de
quotas, declarando que nem eles nem a própria sociedade não pre-
tendem exercer o direito de preferência pelas mesmas cessões.

Que as quotas são cedidas com todos os direitos e obrigações
inerentes.

Disseram ainda:
Que eles cedentes se responsabilizam pelo pagamento de qualquer

dívida da sociedade contraída antes desta data e de que se venha a
tomar conhecimento e que não conste da escrita.

Declararam o quarto e a quinta outorgantes:
Que aceitam as cessões de quotas, que a cada um diz respeito, nos

termos exarados.
Disseram mais:
Que sendo agora os actuais sócios da mencionada sociedade, de

comum acordo, alteram a actual redacção dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º,
eliminando-se o seu n.º 3, pelo que o n.º 4 passa a ser o n.º 3 do
respectivo pacto social que ficam com a seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Eugénia Maria
de Jesus Pereira Lopes que desde já fica designada gerente.

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

Assim o disseram e outorgaram.

Conforme com o original.

13 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404300

CABAZ FLORIDO � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1524;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/010202.

Aumento de capital

No dia 20 de Março do ano de 2000, no 1.º Cartório Notarial de
Coimbra, perante mim, licenciado Victor Manuel Mendes Morão,
notário do mesmo, compareceram como outorgantes:

1.º Amaro Manuel Neves Correia, casado no regime da comunhão
com Elisabete Maria Silva Gonçalves, contribuinte n.º 121462951,
residente em Vérigo, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal e
natural da freguesia e concelho de Pombal.

2.º António Joaquim Jorge Cordeiro, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria Gabriela Ventura Pinto Cordeiro,

contribuinte n.º 121463257, residente em Vale das Lobas, freguesia e
concelho de Pombal, donde também é natural.

3.º Salvador das Neves Correia, casado no regime da comunhão de
adquiridos, com Lucinda da Conceição Moreira, contribuinte
n.º 109253515, natural da freguesia e concelho de Pombal, onde é
residente no Covão da Silva.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade de que respectivamente são titulares com os n.os

7182139, de 10 de Julho de 1998, 6650390, de 12 de Junho de
1996 e 4107930, de 12 de Fevereiro de 1992, todos de Lisboa.

E disseram:
Que são os únicos sócios e gerentes da sociedade comercial por

quotas que gira sob a firma Cabaz Florido � Restaurante
Típico, L.da, com sede na Serra da Atalaia, freguesia e concelho de
Pombal, como consta da fotocópia-certidão passada pela Conserva-
tória do Registo Comercial de Pombal, que se arquiva.

Que esta sociedade se encontra matriculada na dita Conservatória
sob o n.º 1524 e é titular do cartão de identificação de pessoa co-
lectiva com o n.º 503276618.

Que no capital social desta sociedade, já integralmente realizado,
do montante de 900 000$, cada um deles sócios comparticipa com
uma quota do valor nominal de 300 000$, todas devidamente libe-
radas.

Que, pela presente escritura e de comum acordo, aumentam o
capital da mencionada sociedade para 24 000 000$.

Que este aumento, no montante de 23 100 000$, é efectuado pela
forma seguinte: 9 000 000$ pela chamada de prestações suplemen-
tares, que distribuídas pelos sócios eles primeiro e segundo outor-
gantes em partes iguais, cabendo a cada um 4 500 000$; e
14 100 000$ pela entrada em dinheiro desta importância que já deu
entrada na caixa social, o qual foi subscrito e realizado, em partes
iguais, por eles mesmos primeiro e segundo outorgantes, ou seja cada
um subscrevendo a quantia de 7 050 000$.

Que eles primeiro e segundo outorgantes adicionam as quantias
do aumento às suas respectivas quotas, pelo que ficam cada um a
ser titular de uma quota do valor de 11 850 000$, enquanto o outro
sócio o terceiro outorgante mantém a sua quota do referido valor de
300 000$.

Que ele terceiro outorgante presta o seu consentimento a que o
aumento seja subscrito apenas pelos primeiro e segundo outorgan-
tes e que seja realizado da forma acima referida.

Que as referidas prestações suplementares são constantes do ba-
lanço do exercício da sociedade respeitante ao ano findo, o qual foi
aprovado pela reunião da assembleia geral realizada em 14 de Mar-
ço em curso, da qual foi lavrada a acta n.º 9, de que se arquivam as
fotocópias públicas-formas.

Disseram ainda todos os outorgantes:
Que, por esta mesma escritura, e de comum acordo, procedem à

redenominação do capital da mencionada sociedade em euros e al-
teram, em consequência do aumento, a redacção do artigo 4.º do
respectivo pacto que passa a ter a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 119 711,50 euros,
correspondente à soma de três quotas, sendo duas iguais de
59 107,55 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Amaro Manuel Neves Correia e António Joaquim Jorge Cordeiro e a
outra de 1496,40 euros pertencente ao sócio Salvador das Neves Correia.

Disseram ainda os outorgantes:
Que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a

realização de outras entradas.
Assim o disseram e outorgaram.

Conforme com o original.

13 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404318

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 581;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 6/010125.

Divisão e cessação de quotas, aumento de capital,
com redenominação, transformação e alteração

total do pacto social

No dia 27 de Dezembro de 2000, neste Cartório Notarial de An-
sião, perante mim, João José de Oliveira Coelho, primeiro-ajudante
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em exercício pelo facto de a licenciada Maria da Graça Damasceno
Passos Coelho Tavares, notário deste concelho se encontrar de li-
cença para férias, compareceram como outorgantes:

1.º Júlio Lopes, casado com a segunda outorgante sob o regime da
comunhão geral, natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal,
residente no lugar de Chã, Ramalhais, número de identificação fiscal
116599146.

2.ª Ermelinda dos Santos Ferreira Lopes, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, natural da dita freguesia de Abiul,
número de identificação fiscal 119851172.

3.º Engenheiro Eduardo Ferreira Lopes, casado com a quarta ou-
torgante sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da dita
freguesia de Abiul, residente na Rua de Ansião, na cidade de Pom-
bal, número de identificação fiscal 136636373.

4.ª Dr.ª Célia Maria Justo de Loureiro, casada com o terceiro ou-
torgante e com ele residente, natural da freguesia de Mira de Aire,
concelho de Porto de Mós, número de identificação fiscal
148039790.

5.º Dr. Luís António dos Santos Lopes, casado com Sónia Ale-
xandra da Cruz Mendes Lopes sob o regime da separação de bens,
natural da dita freguesia de Abiul, residente na Rua de São Teotó-
nio, lote 8, 6.º, direito, na cidade de Coimbra, número de identifi-
cação fiscal 163385955.

6.º Manuel Lopes e mulher Silvina dos Santos Gonçalves, casa-
dos sob o regime da comunhão geral, naturais da freguesia e conce-
lho de Pombal, onde residem no lugar de Pousios, números de iden-
tificação fiscal 118891367 e 118891375.

Verifiquei a identidade dos primeiro, segunda, terceiro, quarta e
quinto outorgantes por serem do meu conhecimento pessoal, e a dos
sextos outorgantes pela exibição que fizeram dos seus bilhetes de
identidade respectivamente n.º 1611670, de 10 de Fevereiro de 1993,
e n.º 4201534, de 23 de Novembro de 1993, ambos emitidos por
Lisboa.

E pelo primeiro, segunda, terceiro, quinto e sexto outorgantes foi dito:
Que são eles os únicos e actuais sócios, sendo todos gerentes (o que

verifiquei por uma certidão de registo comercial que arquivo), da
sociedade comercial por quotas com sede na Estrada de Ansião, no
lugar do Barco, freguesia e concelho de Pombal, sob a firma Socie-
dade de Construções Júlio Lopes, L.da, pessoa colectiva
n.º 501436162, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Pombal sob o n.º 581, com o capital social, integralmente reali-
zado em dinheiro de 150 000 000$, no qual o primeiro outorgante
é titular de uma quota no valor nominal de 60 000 000$, a segunda
outorgante é titular de uma quota no valor nominal de 7 500 000$,
o terceiro outorgante é titular de uma quota no valor nominal de
45 000 000$, o quinto outorgante é titular de uma quota no valor
nominal de 30 000 000$ e o sexto outorgante marido é titular de uma
quota no valor nominal de 7 500 000$.

E pelos primeiro e segunda outorgantes, foi dito:
Que pela presente escritura dividem aquela quota no valor nomi-

nal de 60 000 000$, de que o primeiro outorgante é titular na refe-
rida Sociedade de Construções de Júlio Lopes, L.da, em duas novas
quotas: uma no valor nominal de 47 113 270$, que ele reserva para
si, e outra no valor nominal de 12 886 730$, que cedem, pelo res-
pectivo valor nominal, já recebido, ao quinto outorgante, seu filho,
Luís António dos Santos Lopes.

Disseram os terceiro e quarta outorgantes:
Que, na qualidade de restante filho e nora dos primeiro e segun-

da outorgantes, prestam o seu consentimento à cessão por eles efec-
tuada ao seu irmão e cunhado.

Pelos sextos outorgantes foi dito:
Que pela presente escritura dividem a quota no valor nominal de

7 500 000$, de que o sexto outorgante marido é titular na mesma
Sociedade de Construções Júlio Lopes, L.da, em três novas
quotas: uma no valor nominal de 1 503 615$, que o outorgante
marido reserva para si; outra, no valor nominal de 4 226 540$, que
cedem, pelo respectivo valor nominal, já recebido, ao quinto outor-
gante, Luís António dos Santos Lopes; e outra, no valor nominal de
1 769 845$, que cedem, pelo respectivo valor nominal, já recebido,
ao terceiro outorgante, Eduardo Ferreira Lopes.

Disse o terceiro outorgante:
Que aceita a cessão efectuada pelos sextos outorgantes e unifica

numa única quota no valor nominal de 46 769 845$, a quota adqui-
rida através da presente escritura, com aquela que já possuía na
sociedade.

Disse o quinto outorgante:
Que aceita as cessões efectuadas pelos primeiro e segunda e pe-

los sextos outorgantes e unifica numa única quota no valor nominal
de 47 113 270$, as quotas adquiridas através da presente escritura,
com aquela que já possuía na sociedade.

E acrescentaram o primeiro e o terceiro outorgantes, agora na
qualidade de gerentes da mencionada Sociedade de Construções Júlio
Lopes, L.da:

Que na reunião da assembleia geral da referida sociedade realizada
no dia 28 de Novembro último, estando representada a totalidade do
capital social, foi deliberado por unanimidade aumentar o capital social
para 150 361 500$, e transformar a sociedade em sociedade anóni-
ma.

Que dando execução àquelas deliberações, por esta mesma escritura:
a) Elevam o capital social para 150 361 500$, sendo a importân-

cia do aumento de 361 500$, integralmente subscrita e realizada da
seguinte forma: mediante a entrada em dinheiro da sócia Ermelinda
dos Santos Ferreira Lopes, subscrevendo a quantia de 18 075$ e
mediante a entrada em dinheiro do sócio Eduardo Ferreira Lopes,
subscrevendo a quantia de 343 425$, valores estes que acrescem ao
das suas respectivas quotas, tendo as referidas importâncias já dado
entrada na caixa social, não sendo exigíveis pela lei, pelo contrato
ou pela deliberação, a realização de quaisquer outras entradas.

E disseram ainda:
Que, por esta mesma escritura, redenominam o capital social

em euros, passando assim aquela importância de 150 361 500$
a corresponder a 750 000 euros, à taxa legal de conversão ac-
tualmente em vigor e assim, por virtude desta redenominação,
à quota de cada um dos sócios Júlio Lopes, Eduardo Ferreira
Lopes e Luís António dos Santos Lopes, no valor nominal de
47 113 270$, passa a corresponder o valor nominal de
235 000 euros, à quota da sócia Ermelinda dos Santos Ferreira
Lopes que, em resultado do precedente aumento de capital, é de
7 518 075$, passa a corresponder o valor nominal de 37 500 eu-
ros e à quota do sócio Manuel Lopes, no valor nominal de
1 503 615$, corresponde o valor nominal de 7500 euros.

Que, em consequência do aumento de capital e da correspondente
redenominação, atrás efectuada, por esta mesma escritura dão a se-
guinte nova redacção ao artigo 4.º do pacto social:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 750 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: três
quotas iguais no valor nominal de 235 000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Júlio Lopes, Eduardo Ferreira Lopes e Luís
António do Santos Lopes, uma quota, no valor nominal de
37 500 euros, pertencente à sócia Ermelinda dos Santos Ferreira
Lopes e uma quota no valor nominal de 7500 euros, pertencente ao
sócio Manuel Lopes.

E acrescentaram finalmente:
Que, igualmente em cumprimento do deliberado na mencionada

reunião da assembleia geral de 28 de Novembro último, por esta
mesma escritura, transformam a sociedade por quotas Sociedade de
Construções Júlio Lopes, L.da em sociedade anónima, sob a firma
Sociedade de Construções Júlio Lopes, S. A., com o capital social
de 750 000 euros, representado por 750 000acções no valor nomi-
nal de 1 euro cada, atribuindo aos sócios o número de acções cor-
respondente ao valor nominal das suas respectivas quotas, e proce-
dem à substituição integral do contrato de sociedade, pelo constante
do documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante desta escri-
tura, cujo conteúdo os outorgantes declaram conhecer perfeitamen-
te, pelo que se dispensa a sua leitura.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, para instruir a escritura de aumento de ca-
pital, com redenominação, transformação e alteração total do pacto
social, da sociedade anónima anteriormente denominada Sociedade
de Construções Júlio Lopes, L.da e agora denominada Sociedade
de Construções Júlio Lopes, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação Sociedade de Constru-
ções Júlio Lopes, S. A. e tem a sua sede em Barco, Estrada de An-
sião, freguesia e concelho de Pombal.

2 � A sede social poderá ser transferida dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação do conse-
lho de administração, a quem igualmente competirá deliberar sobre
a criação, transferência ou encerramento de delegações, filiais, su-
cursais ou outras formas de representação social, em qualquer parte
do território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A Sociedade tem por objecto a execução de obras públicas e a
indústria de construção civil (empreiteiros).

2 � Por deliberação do conselho de administração, a Sociedade
pode participar no capital social de outras sociedades, constituídas
ou a constituir, seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo
que regidas por leis especiais, e bem assim adquirir ou alienar par-
ticipações sociais, podendo ainda associar-se, sob qualquer forma
com quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, privadas ou públi-
cas, nacionais ou estrangeiras, para, nomeadamente, constituir, além
de sociedades, agrupamentos complementares de empresas, consór-
cios, associações em participação, e agrupamentos europeus de in-
teresse económico, podendo ainda participar na sua administração
e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social e acções

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
750 000 euros, representado e dividido em 750 000 acções, no va-
lor nominal de 1 euro cada.

2 � As acções são ao portador, podendo ser convertidas em ac-
ções nominativas, e estas, em acções ao portador, a requerimento e
à custa do(s) accionista(s) interessado(s).

3 � Haverá títulos com o número de acções que o conselho de
administração determinar.

4 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores e au-
tenticados com o carimbo ou o selo da Sociedade.

5 � A divisão de títulos ou a sua concentração far-se-á a reque-
rimento e à custa do accionista interessado.

ARTIGO 4.º

Acções próprias

É permitido à Sociedade, nos casos e limites estabelecidos por lei,
adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes ao interesse social.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � As acções ao portador são livremente transmissíveis.
2 � No caso de existirem acções nominativas, são livres as trans-

missões, gratuitas ou onerosas, destas acções para o cônjuge, des-
cendente ou ascendente do accionista alienante, ou para a sociedade
em que o accionista alienante seja sócio, desde que a Sociedade não
tenha outros sócios, para além do seu cônjuge, e ou ascendentes, e
ou descendentes do transmitente.

3 � As transmissões de acções nominativas a favor de terceiros
não accionistas estão sujeitos ao direito de preferência dos outros
accionistas, a exercer nos termos dos números seguintes.

4 � O accionista que pretenda transmitir a terceiro não accionis-
ta a totalidade ou parte das suas acções deverá comunicar aos res-
tantes accionistas, com antecedência de pelo menos 15 dias úteis, a
sua intenção, identificando o adquirente e especificando o número
de acções a transmitir, o respectivo preço e condições de pagamento.

5 � Até 10 dias úteis a contar da recepção da comunicação refe-
rida na alínea anterior, cada um dos restantes accionistas poderá
exercer a preferência, rateando-se as acções entre os preferentes na
proporção da respectiva participação no capital social, se existir mais
do que um interessado.

6 � Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, sem que
qualquer accionista tenha exercido a preferência, poderá, então, o
alienante transmitir as acções, nas condições constantes da comuni-
cação prevista no §4.º

7 � Sem prejuízo do previsto no §2, não é permitida a transmis-
são de acções nominativas a título gratuito, para terceiros não ac-
cionistas.

ARTIGO 6.º

Amortização de acções

1 � A Sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o accionista titular das acções a amortizar;
b) Se o respectivo titular for declarado falido por sentença transi-

tada em julgado;

c) Sendo as acções objecto de penhora, arresto ou qualquer outra
diligência legal, judicial ou administrativa que possa, de algum modo,
conduzir à transmissão das acções para outrém não accionista;

d) Se por sentença transitada em julgado, ainda que meramente
homologatória de partilha consensual, proferida em inventário judi-
cial subsequente a processo de divórcio ou separação judicial, as
acções forem adjudicadas ou atribuídas a pessoa que não seja accio-
nista;

e) Se o respectivo titular utilizar para fins estranhos à Sociedade
e com prejuízo desta, ou de algum accionista, informações obtidas
através do exercício do direito à informação que a lei lhe confere;

f) Se o respectivo titular der em penhor acções da Sociedade, ou
constituir sobre elas usufruto, ou por qualquer forma as onerar;

g) Se o respectivo titular transmitir acções com desrespeito pelo
estabelecido na lei ou no contrato de Sociedade.

2 � O conselho de administração deverá declarar que as acções
vão ser amortizadas, no prazo de 90 dias a contar do conhecimento
que tenha do facto determinante da amortização.

3 � No caso previsto na alínea a) do §1, as acções serão amorti-
zadas pelo valor acordado; nos casos previstos nas alíneas b) e c),
as acções serão amortizadas pelo valor resultante de um balanço
especialmente elaborado para o efeito; nos restantes casos, as acções
serão amortizadas pelo respectivo valor nominal ou pelo seu valor
contabilístico, se inferior ao valor nominal.

4 � A contrapartida da amortização será paga pela Sociedade no
prazo de 180 dias, a contar da data em que a amortização se tornar
efectiva.

5 � A contrapartida da amortização considerar-se-á paga com o
depósito, efectuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem
de direito, da quantia referida no § 3.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

Nos aumentos de capital a realizar por entradas em dinheiro, os
accionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ac-
ções, na proporção das que possuírem, cabendo à assembleia geral
deliberar sobre o aumento e ao conselho de administração estabele-
cer o preço, o prazo para exercício daquela preferência e demais
condições das correspondentes emissões.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, e depois de obti-
das as autorizações que se mostrem legalmente necessárias, a Socie-
dade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obrigações,
convertíveis ou não, e, bem assim, efectuar sobre obrigações próprias
as operações que forem legalmente permitidas.

2 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, poden-
do as respectivas assinaturas ser apostas por chancela.

3 � A Sociedade poderá ainda emitir outros títulos legais de dí-
vida e realizar sobre eles as operações que entenda convenientes.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Definição dos órgãos sociais

São órgãos da Sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou um conselho fiscal, se a assembleia geral

deliberar nesse sentido.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
3 � Na assembleia só poderão participar accionistas que dete-

nham pelo menos 1000 acções registadas em seu nome, ou,
tratando-se de acções ao portador não registadas, as mesmas este-
jam depositadas, na Sociedade na data da assembleia, ou em insti-
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tuição de crédito, comprovando-se então o facto por declaração a
emitir por tal instituição, a apresentar até ao início dos trabalhos da
assembleia.

4 � Os accionistas possuidores de um número de acções que não
atinja o fixado no parágrafo anterior podem agrupar-se de forma a,
em conjunto, e fazendo-se representar por um dos agrupados, reu-
nirem entre si acções bastantes para exercerem o direito de voto.

5 � No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum poderá participar nas assembleias gerais.

6 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão participar na assembleia geral.

7 � Fica o conselho de administração autorizado a fazer partici-
par na assembleia geral, pessoas não accionistas, quadros ou não da
Sociedade, cuja presença considere necessária ou conveniente para
o esclarecimento ou discussão de qualquer matéria, que pela sua
natureza específica ou técnica a tanto aconselhe.

8 � Sem prejuízo dos accionistas reunirem e deliberarem nos
termos previstos no artigo 54.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, as convocatórias para as assembleias gerais devem ser publi-
cadas no Diário da República, podendo a publicação ser substituí-
da por carta registada enviada a todos os accionistas, com a
antecedência legal, quando sejam nominativas todas as acções da
Sociedade.

ARTIGO 11.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral por uma só pessoa, nos termos do artigo 380.º, n.º 1 do Código
das Sociedades Comerciais.

2 � Os incapazes serão representadas pela pessoa a quem legal-
mente couber a sua representação.

3 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada pelo res-
pectivo órgão de administração, mediante credencial, em forma de
carta, dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

4 � As cartas de representação de accionistas e os instrumentos
de agrupamento de accionistas deverão ser dirigidas ao presidente
da mesa da assembleia geral, e ser-lhes entregues até ao momento
de início dos trabalhos.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário que podem não ser accionistas, eleitos por um perío-
do de um ano, sendo reelegíveis para o cargo.

2 � A assembleia reunirá nos três ou cinco meses subsequentes
ao termo de cada exercício social, conforme disposto no artigo 65.º,
n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais, e sempre que for con-
vocada a pedido do conselho de administração, do órgão de fiscali-
zação, ou a requerimento de accionistas nos termos previstos na lei.

ARTIGO 13.º

Quórum

1 � A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo o disposto nos §§2 e 3 deste artigo.

2 � Para que a assembleia possa deliberar, em primeira convo-
cação, sobre a alteração do contrato de Sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da Sociedade ou outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar
presentes ou representados accionistas que detenham acções corres-
pondentes a, pelo menos, dois terços do capital social.

3 � Em segunda convocatória, a assembleia geral pode deliberar
sobre aqueles assuntos por maioria simples do capital social.

4 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso da assembleia não poder reunir na
primeira data designada, por falta de representação do capital exigido pela
lei ou pelo contrato, contanto que entre as duas datas medeiem pelo menos
15 dias.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A administração da Sociedade é exercida por um conselho
de administração, composto por três administradores, eleitos em as-

sembleia geral, por um período de três anos, sendo reelegíveis para
o cargo.

2 � O presidente do conselho de administração será eleito pelo
conselho, de entre os administradores em exercício de funções.

3 � O presidente designará o vogal que o substituirá nas suas
faltas ou impedimentos.

ARTIGO 15.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por semestre e sempre que seja convocado pelo presidente, por ou-
tros dois administradores, ou pelo órgão de fiscalização, com ante-
cedência mínima de dois dias úteis.

2 � Os administradores que não estiverem presentes poderão
fazer-se representar por outro administrador, mediante simples car-
ta dirigida ao presidente do conselho de administração, bem como
enviar-lhe o seu voto por escrito.

3 � O conselho de administração só estará, porém, validamente
constituído e só exercerá os poderes que a lei e este contrato lhe
atribuem quando estiver presente ou representada a maioria dos seus
membros.

4 � As deliberações deverão ser tomadas à pluralidade de votos.
5 � Ao presidente cabe dirigir as reuniões, tendo voto de desem-

pate, em caso de empate nas votações.

ARTIGO 16.º

Remuneração e caução

1 � Os administradores ficam desde já dispensados de caução, e
serão ou não remunerados, conforme a assembleia geral deliberar.

2 � A remuneração pode consistir parcialmente numa percenta-
gem dos lucros de exercício, até 95% dos lucros distribuíveis, ca-
bendo à assembleia geral anual fixar a percentagem aplicável aos
lucros do exercício em apreciação.

3 � A Sociedade pode estabelecer um regime de reforma por
velhice ou invalidez dos administradores, a cargo da Sociedade,
podendo ainda atribuir-lhes complementos de reforma, segundo re-
gulamentos a aprovar pela assembleia geral, e bem assim suportar
seguros de saúde e ou de vida de que sejam beneficiários os admi-
nistradores ou pessoas por si indicadas.

ARTIGO 17.º

Poderes de gestão

1 � Além das atribuições gerais derivadas da lei e deste contrato,
compete ao conselho de administração:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativas ao objecto social, que não caibam na competência
atribuída a outros órgãos da Sociedade;

b) Aprovar os objectivos e políticas de gestão da Sociedade;
c) Aprovar os planos de actividade e financeiros anuais e

plurianuais e os orçamentos anuais, bem como as alterações que se
revelem necessárias;

d) Adquirir, vender, ou por qualquer forma alienar ou onerar di-
versos, valores mobiliários, bens imóveis ou móveis, incluindo veí-
culos automóveis de qualquer tipo e equipamento, designadamente
industrial, de escritório e informático;

e) Prometer adquirir e prometer alienar direitos, valores mobiliá-
rios, bens imóveis ou móveis;

f) Tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis;
g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente;
h) Propor ou fazer seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas

desistir, transigir, comprometer-se em convenções de arbitragem e
arbítrios, e assinar precatórios-cheques;

i) Celebrar, alterar, rescindir ou denunciar contratos de trabalho
e de prestação de serviços;

j) Negociar, celebrar, alterar, rescindir ou denunciar qualquer outro
contrato em que a Sociedade seja parte, designadamente de leasing,
de aluguer, de seguro, mesmo de caução, e de fornecimento de ma-
teriais, equipamentos, energia, combustíveis e lubrificantes;

k) Abrir contas, de qualquer tipo (mesmo caucionadas), em qual-
quer banco ou praça, estabelecendo as respectivas condições de
movimentação; proceder à abertura de créditos, designadamente
documentários; efectuar operações a descoberto; solicitar e contra-
tar garantias bancárias, e bem assim utilizar quaisquer meios ou
instrumentos financeiros, como forma de financiamento e ou apli-
cação de fundos, ou como garante da sua actividade comercial e
industrial.

l) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade
e as normas de funcionamento interno;
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m) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenien-
tes, incluindo os de substabelecer.

2 � O conselho de administração poderá delegar num admi-
nistrador-delegado a administração corrente da Sociedade.

3 � O conselho de administração poderá nomear mandatários ou
procuradores da Sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 18.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A Sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de um dos administradores;
b) Pela assinatura de um mandatário ou administrador-delegado,

agindo nos termos e limites do respectivo mandato ou delegação.

SECÇÃO II

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 19.º

Fiscal único

Sem embargo da Sociedade poder optar por um conselho fiscal, a
fiscalização da Sociedade será confiada a um fiscal único, que terá um
suplente, sendo ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

ARTIGO 20.º

Eleição

1 � A assembleia geral que eleger o fiscal único, designará si-
multaneamente o seu suplente.

2 � O(s) membro(s) do órgão de fiscalização são eleitos por um
ano, sendo reelegíveis.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 21.º

Lucros

1 � Os lucros líquidos terão a seguinte aplicação:
a) 5% para a reserva legal, enquanto esta não se achar completa

ou for preciso reintegrá-la;
b) Constituição e reforço de reservas livres ou especiais, nos

montantes e para as finalidades que a assembleia definir;
c) Pagamentos a efectuar nos termos do n.º 2 do artigo 16.º, se a

assembleia assim tiver deliberado;
d) O remanescente, se o houver, será distribuído pelos accionis-

tas, a título de dividendos.
2 � A assembleia poderá deliberar, por maioria simples, não pro-

ceder à distribuição de lucros.

ARTIGO 22.º

Dissolução da sociedade

1 � A Sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia geral determinará a forma de liquidação e no-

meará o(s) liquidatário(s), podendo ser constituída uma comissão
liquidatária, que poderá integrar todos ou alguns dos administrado-
res em exercício.

CAPÍTULO V
Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados como membros dos órgãos sociais da
Sociedade:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Mário Rui Hipólito
Gonçalves Diogo, casado, residente na Avenida dos Heróis do Ul-
tramar, 52, 2.º, em Pombal; secretário: Emídio Melriça, casado, resi-
dente em Casal António Brás, Santiago da Guarda, Ansião, que
desempenharão as suas funções até 31 de Dezembro de 2001, sem
embargo de poderem permanecer em funções até serem substituídos.

Conselho de administração: presidente � Júlio Lopes, casado,
residente em Ramalhais, Abiul, Pombal; vogal: Engenheiro Eduar-
do Ferreira Lopes, casado, residente na Rua de Ansião, Pombal;
vogal: Dr. Luís António dos Santos Lopes, casado, residente na Rua
de São Teotónio, lote 8, 6.º, direito, em Coimbra, que exercerão as

funções até 31 de Dezembro de 2003, sem embargo de poderem per-
manecer em funções até serem substituídos.

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados � Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas (SROC n.º 23), com sede na Avenida de Co-
lumbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, em Lisboa, representada pelo Dr.
José Vieira dos Reis (ROC n.º 359), casado, com domicílio profissio-
nal na sede da sociedade, que exercerá funções até 31 de Dezembro
de 2001; suplente: Dr. Fernando Marques Oliveira (ROC n.º 207),
casado, com domicílio profissional na Avenida de Columbano Borda-
lo Pinheiro, 50, 3.º, em Lisboa.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

7 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404148

LOURIAREIAS � EXPLORAÇÃO DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1519;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/010212.

Aumento de capital e alteração de pacto

No dia 18 de Janeiro do ano de 2001, no 2.º Cartório Notarial de
Leiria, perante mim, a notária Maria Lucília Ferreira Antunes Mar-
tins, compareceram como outorgantes:

a) Manuel Mendes Margarido, casado com Esmeralda Sousa
Neves, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia do Louriçal, concelho de Pombal, e residente no Porto Godinho,
Borda do Campo, Figueira da Foz; e

b) António Marques da Silva, casado com Maria Mendes
Margarido sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da dita
freguesia de Louriçal, onde reside em Casais do Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 4471817 de 18 de Ou-
tubro de 2000, Coimbra e 4229111 de 28 de Fevereiro de 2000, de
Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que são os únicos sócios de LOURIAREIAS � Exploração de

Areias, L.da, número de identificação de pessoa colectiva 503490644,
sociedade comercial por quotas, com sede em Casais do Porto,
Louriçal, Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Pombal, sob o n.º 1519, com o capital social, totalmente reali-
zado, de 10 000 000$, uma de cada sócio, Manuel Mendes
Margarido e António Marques da Silva; o que tudo verifiquei por
certidão do Registo Comercial que apresentam.

Que o estado civil dos sócios é o mesmo que consta do Registo
Predial.

II
Que aumentam o capital social de 10 000 000$ para 10 024 100$

e procedem à conversão e redenominação do capital social em eu-
ros, que passará a ser, após o aumento, de 50 000 euros;

Que o aumento de 24 100$, foi totalmente subscrito e encontra-se
integralmente realizado em dinheiro que já deu entrada na Caixa
Social, por ambos os sócios, da seguinte forma:

Cada um dos sócios Manuel Mendes Margarido e António Mar-
ques da Silva, subscreve a importância de 12 050$ pelo que cada
um passa a ser titular de uma quota de valor nominal de 25 000 eu-
ros (contravalor de 5 012 050$); em consequência o artigo 3.º do
pacto social passa a ter a seguinte redacção:

 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por duas quotas iguais, cada uma de valor
nominal de 25 000 euros, uma do sócio Manuel Mendes Margarido
e outra do sócio António Marques da Silva.

III
Que na qualidade de únicos sócios, alteram o objecto social e a

forma de obrigar, pelo que os artigos 2.º e 5.º do contrato social, que
passa a ter a seguinte redacção:

 2.º

O objecto social consiste em exploração de areias e comércio de
materiais de construção. Transportes rodoviários de mercadorias por
conta de outrém, nacional e internacional. Aluguer de máquinas.
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ARTIGO 5.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, perten-
cente aos gerentes, sócios ou não sócios, designados em assembleia
geral, que exercerem o cargo, sem caução e com ou sem remunera-
ção, conforme ali for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Manuel Men-
des Margarido e António Marques da Silva.

3 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura conjunta
de dois gerentes, sendo uma delas obrigatoriamente a de Manuel
Mendes Margarido, detentor da capacidade profissional.

Conforme com o original.

15 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404377

J. CORREIA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1664;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/010207.

Certifico que a presente é certidão extraída da escritura lavrada
de fl. 27 a fl. 28 do livro de notas para escrituras diversas n.º 82-E
deste cartório.

Aumento de capital e alteração de pacto

No dia 18 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Jorge Manuel Mendes Correia e mulher Maria Lucília Gonçalves
Cordeiro, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia da Pelariga, deste concelho, onde residem em
Venda da Cruz, contribuintes fiscais números respectivamente
172681251 e 179981536.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes
de identidade números, respectivamente, 9776980 de 10 de Maio de
1995 e 9811010 de 19 de Maio de 1995 ambos de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos e actuais sócios, sendo o outorgante varão tam-

bém gerente, da sociedade comercial por quotas denominada J. Cor-
reia � Sociedade de Transportes, L.da, com sede na Rua do Apea-
deiro, no lugar de Venda da Cruz, freguesia da Pelariga, concelho
de Pombal, pessoa colectiva n.º 503535591, com o capital social de
2 000 000$, correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 1 900 000$ pertencente ao varão, e outra no valor no-
minal de 20 000$ pertencente à outorgante mulher, conforme tudo
verifiquei por certidão do registo comercial que arquivo, sociedade
essa matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal
sob n.º 1664, cujas quotas já se encontram liberadas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que, na mencionada qualidade de únicos sócios deliberam aumen-

tar, pela primeira vez, o capital social da dita sociedade, para
10 024 100$, aumento este de 8 024 100$, subscrito em dinheiro, a
subscrever proporcionalmente às respectivas quotas.

Declarou o outorgante varão na mencionada qualidade de ge-
rente:

Ter a Sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa
social, a importância correspondente ao aumento de capital em
causa.

Declararam ainda os outorgantes na referida qualidade de únicos
sócios:

Que, deliberam redenominar o actual capital social da sociedade
em causa de 10 024 100$ para euros e, em consequência também do
presente aumento de capital alterar o artigo 3.º do pacto social da
referida sociedade; deliberam ainda alterar o § 3.º do artigo 4.º do
mesmo pacto social e eliminar o seu artigo 5.º, passando assim os
artigos alterados a ter as seguintes redacções:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 49 500 euros pertencente ao sócio Jorge Manuel
Mendes Correia e outra no valor nominal de 500 euros pertencente
à sócia Maria Lucília Gonçalves Cordeiro.

ARTIGO 4.º

§ 3.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes tendo um de-
les obrigatoriamente capacidade profissional.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

José Manuel Mendes Correia.

Maria Lucília Gonçalves Cordeiro.

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404407

PLASBERGUE � PLÁSTICOS ALBERGARIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 463;
inscrição n.º 4708, fls. 83 v., E10; número e data da apresenta-
ção: 26/010123.

Divisões, cessões de quotas, unificação
e aumento de capital e alteração do pacto social

No dia 20 de Dezembro do ano de 2000, no 2.º Cartório Notarial
de Coimbra, perante mim, Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão,
notário, compareceram como outorgantes:

1.º Armindo da Costa Rodrigues e sua esposa Maria Helena
Malho Rodrigues, casados no regime da comunhão geral, naturais,
ele da freguesia de Albergaria-dos-Doze, concelho de Pombal, ela
de Angola e residentes na Rua do Giestal, n.º 5,1.º, esquerdo, em
Lisboa, contribuintes fiscais n.os 112861091 e 112861083, respecti-
vamente.

2.º César Gameiro da Silva, casado com Alzira de Jesus Costa,
no regime da comunhão geral, natural da freguesia de São Simão de
Litém, do concelho de Pombal e residente na Rua do Castelo, no
lugar e freguesia dita de Albergaria-dos-Doze, contribuinte fiscal
n.º 104096683.

3.º Arménio da Costa Gameiro, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Ana Paula Carvalhosa Pereira Gameiro, natural
da citada freguesia de Albergaria-dos-Doze e lá residente no próprio
lugar na Rua do Castelo, contribuinte fiscal n.º 118130862.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identi-
dade n.os 559906 emitido em 23 de Setembro de 1997,
4 516 445 emitido em 21 de Julho de 2000, 1642519 emitido em
4 de Dezembro de 1996 e 4416286 emitido em 18 de Outubro de
1995, todos pelo Serviço de Identificação Civil de Lisboa que exi-
biram.

Disseram os outorgantes:
Que são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas com

a firma PLASBERGUE � Plásticos Albergariense, L.da, com sede
no Castelo, na dita freguesia de Albergaria-dos-Doze, titular do
Centro de Identificação de Pessoa Colectiva n.º 501170740, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o
n.º 463 e com o capital social integralmente realizado em dinheiro
é de 20 000$, no qual cada um deles tem uma quota no valor no-
minal de 5 000 000$ conforme certidão que arquivo.

Disseram os primeiros outorgantes:
Que pela presente escritura, cedem a quota do valor nomi-

nal de 5 000 000$ de que ele marido é titular ao segundo ou-
torgante César Gameiro da Silva e a quota do mesmo valor
nominal de que a esposa é titular ao terceiro outorgante Ar-
ménio da Costa Gameiro e que renunciam à gerência que têm
exercido na dita sociedade.

Que as referidas cessões são feitas com todos os corresponden-
tes direitos e obrigações e pelos seus valores nominais que eles de-
claram já ter recebido dos cessionários.

Disseram os cessionários que aceitam as presentes cessões
nos termos exarados e que unificam as quotas que cada um
acaba de adquirir com aquelas que já possuíam, ficando cada
um deles a ser titular de uma só quota no valor nominal de
10 000 000$.

Que agora na qualidade de únicos sócios deliberam aumentar o
capital social de 20 000 000$ para 20 048 200$, sendo o aumento
de 48 200$ totalmente realizado em dinheiro que já deu entrada na
caixa social o que declaram sob a sua inteira responsabilidade e
subscrito por ambos os sócios, entrando cada um deles com a im-
portância de 24 100$, adicionando estas entradas às anteriores quo-
tas ficando cada um deles a ser titular de uma só quota no valor de
10 024 100$.
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Que redenominam o capital em euros.
Que em face do referido aumento resulta alterado o artigo 3.º do

pacto social e deliberam ainda alterar o artigo 4.º e aditar mais um
artigo, o 11.º que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros equivalente a 20 048 200$ e corresponde à soma de
duas quotas no valor de 50 000 euros equivalentes cada uma a
10 024 100$ e pertencentes uma a cada dos sócios César Gameiro
da Silva e Arménio da Costa Gameiro.

4.º

1 � A sociedade será representada e administrada pelos sócios
César Gameiro da Silva e Arménio da Costa Gameiro já nomeados
gerentes e ainda pelos gerentes que eventualmente venham a ser
nomeados em assembleia geral os quais poderão não ser remunera-
dos conforme for deliberado também em assembleia geral.

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

3 � A gerência poderá efectuar a compra e venda de veículos
automóveis sem necessidade de deliberação em assembleia geral.

11.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.

Assim o disseram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de ser requerido o re-

gisto deste acto no prazo de três meses a contar desta data na com-
petente Conservatória.

Exibiram os seguintes documentos:
Declaração passada pelo TOC Anabela Santos T. B. Martins,

n.º 28 244, da qual consta que o valor contabilístico de cada uma
das quotas do valor nominal de 5 000 000$, é de 58 595 475$50 em
face do último balanço aprovado e referente a 31 de Dezembro de
1999.

Conforme com o original.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404091

PORCOLANDIA � AGROPECUÁRIA DA RANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1278;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/010124.

Aumento de capital

No dia 31 de Outubro de 2000, no Cartório Notarial da Batalha,
perante mim Maria José Carrilho Correia, notária, compareceram:

1.º Manuel dos Santos Ferreira, casado sob o regime da comunhão
geral com Lucinda de Jesus Mendes, natural da freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal, onde reside no Outeiro da Ranha;

2.º João Mendes Ferreira, solteiro, maior, natural da mesma fre-
guesia de Vermoil, onde reside no Outeiro da Ranha;

3.º Manuel Mendes Ferreira, natural da mesma freguesia de Ver-
moil, onde reside no Outeiro da Ranha, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Sofia Manuela dos Santos Francisco.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 1400195 de 12 de Setembro de 1991,
9086500 de 10 de Janeiro de 1997 e 7004483 de 20 de Setembro de
1999 de Lisboa.

Disseram:
Que são os três únicos e actuais sócios da sociedade comercial por

quotas PORCOLANDIA � Agropecuária da Ranha, L.da com sede
no lugar de Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de
Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal, sob o n.º 1278, número de identificação de pessoa colecti-
va 502854324, com o capital social integralmente já realizado e
registado em dinheiro de 1 200 000$, em que cada um é titular de
uma quota de 400 000$.

Que de comum acordo, deliberam alterar o pacto social, aumen-
tando o capital social de 1 200 000$ para 12 028 920$, sendo o
aumento de 10 828 920$, subscrito e já realizado em dinheiro pe-
los três sócios, do modo seguinte: cada um dos sócios, Manuel dos
Santos Ferreira e João Mendes Ferreira, subscreve 3 609 640$, e

cada um passa a ser titular de uma quota de 4 009 640$; o sócio,
Manuel Mendes Ferreira, subscreve uma nova quota com 3 609 640$
e passa a ser titular de uma quota, desse mesmo valor.

Após este aumento de capital, redenominam o capital em euros e
o artigo 3.º do pacto social, passa a estar redigido como segue:

3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro é de
60 000 euros e representa-se por quatro quotas, sendo duas quotas
iguais de 20 000 euros, uma de cada um dos sócios Manuel dos
Santos Ferreira, e João Mendes Ferreira, e duas quotas do sócio
Manuel Mendes Ferreira, sendo uma de 18 004,81 euros, e outra
quota de 1995,19 euros, esta como bem próprio dele.

Assim o outorgaram.
Declararam os sócios e gerentes, que pela lei pelo contrato ou por

quaisquer outras deliberações anteriores, não são devidas outras
entradas.

(Assinaturas ilegíveis.)

A Notária, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404113

PRECERAM � INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1230;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 28/010123.

Aumento de capital e alteração parcial de pacto social

No dia 24 de Novembro do ano de 2000, no Cartório Notarial de
Condeixa-a-Nova, perante mim, licenciado em direito, Arménio de
Assunção Rodrigues dos Santos, respectivo notário, compareceram
como outorgantes:

1.º Rui Pedro Cardoso da Mota, casado, natural da freguesia de
Vermoil do concelho de Pombal, residente na Urbanização Quinta
de São Bartolomeu, lote 5, 4.º, direito, em Leiria;

2.º Luís Manuel Cardoso Mota, casado, natural da citada fregue-
sia de Vermoil e residente na Rua do Casal de Além no lugar e fre-
guesia de Meirinhas do concelho de Pombal.

Os quais outorgam nesta escritura na qualidade de administrado-
res do conselho de administração e em nome e em representação da
sociedade comercial anónima com a firma PRECERAM � Indús-
trias de Construção, S. A., pessoa colectiva n.º 502841591, com sede
no lugar de Travasso da freguesia e concelho de Pombal, com o
capital social de 250 000 000$, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1230, com poderes para o
acto conforme tudo verifiquei por uma certidão emitida pela dita
Conservatória do Registo Comercial em 27 de Dezembro do ano
passado que já se encontra arquivada neste Cartório no maço de
documento referente ao livro de notas para escrituras diversas
n.º 134-D a instruir a escritura nele lavrada a fl. 135 e da acta
n.º 14 da reunião da assembleia geral da sociedade realizada em
29 de Setembro findo.

E disseram:
Que a sociedade que aqui representam é detentora do capital so-

cial integralmente realizado e registado de 250 000 000$, distribuí-
do por 250 000 acções nominativas de valor nominal de 1000$ cada
uma.

Que na sequência do deliberado na referida assembleia geral da
sociedade, na qual se encontrava representada a totalidade do capi-
tal social, foi deliberado por unanimidade:

Aumentar o capital social de 250 000 000$ para 300 723 000$,
reforço esse no montante de 50 723 000$, o qual é efectuado total-
mente por incorporação de reservas livres, constantes do balanço
elaborado com referência a 30 de Junho deste ano, aprovado na
mencionada reunião da assembleia geral da sociedade, aumento subs-
crito por todos os accionistas na proporção das acções que detêm,
sendo o montante do aumento de 50 723 000$ mediante a emissão
de 50 000 novas acções nominativas no valor de 1002$41 cada uma
e o montante do aumento de 602 500$ para acerto das acções que
já detêm na sociedade na referida proporção, para que capital so-
cial possa ser divisível pelo valor de 5 euros (1 002$41), valor que
cada acção passa a ter a partir de hoje.

Que em consequência da supra-referida alteração, fica o capital
social da sociedade a compor-se por 300 000 acções do valor nomi-
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nal de 1002$41 cada uma, valor total do capital que convertem para
1 500 000 euros, por redenominação do mesmo capital social para a
unidade euros, passando cada acção a ter o valor nominal de 5 euros
cada uma, alterando o artigo 3.º, n.º 1 do pacto social o qual passa a
ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
1 500 000 euros (equivalente a 300 723 000$) representado por
300 000 acções de valor nominal de 5 euros cada uma.

Mais declaram:
Que desde a data a que se refere o balanço até hoje, não tem

conhecimento de que tenham ocorrido diminuições patrimoniais que
obstem ao aumento de capital.

Conforme com o original.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404105

ESPAÇO LILÁS � REPRESENTAÇÕES DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 990;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/010129.

Cessões de quota e unificação, nomeação de gerente
e aumento de capital

No dia 2 de Novembro do ano de 2000, no Cartório Notarial de
Ourém, perante mim, licenciada Maria Elisete Massano Carrão Fer-
reira Cazeiro, notária do concelho, compareceram como outorgantes:

1.º José do Rosário Freire Carrasqueira e mulher Maria Domin-
gues Freire, casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele
da freguesia de Abiúl, concelho de Pombal, ela da freguesia de Vila
Cã, concelho de Pombal, residentes na primeira, em Brinços, con-
tribuintes fiscais n.os 160272331 e 114729107;

2.ª Maria Elizabete Domingues Carrasqueira, solteira, maior, na-
tural daquela freguesia de Abiúl, onde reside, em Brinços, contri-
buinte fiscal n.º 197898327;

3.º Manuel Carlos Domingues Carrasqueira, casado sob o regime
da comunhão de adquiridos com Maria Helena Ferreira Bernardes,
natural da freguesia de Vila Cã, referida, residente na Urbanização
de Senhora de Belém, lote M, 2, em Pombal, contribuinte fiscal
n.º 114729042;

4.ª Maria Helena Ferreira Bernardes, casada sob o dito regime de
bens com o terceiro outorgante, com ele residente, natural da fregue-
sia de Granja do Ulmeiro, concelho de Soure, contribuinte fiscal
n.º 186507550.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela forma no fim indi-
cada.

Disseram os primeiros:
Que eles, a segunda e o terceiro, outorgantes, são os únicos só-

cios da sociedade comercial por quotas Espaço Lilás � Represen-
tações de Decorações, L.da, com sede na Rua do Professor Gonçal-
ves Figueira, 15, em Pombal, pessoa colectiva n.º 502318139,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob
o n.º 990, com o capital social, integralmente subscrito e realizado,
de 1 000 000$, no qual ele outorgante varão, possui uma quota no
valor nominal de 550 000$, e cada um dos restantes sócios uma
quota no valor nominal de 150 000$;

Que pela presente escritura, e por preço igual ao valor nominal
de 550 000$, que já receberam do seu consórcio e filho, terceiro
outorgante, a este cedem aquela quota de que ele, outorgante varão,
é titular, o qual renuncia à gerência que tem vindo a exercer, sendo
esta renúncia condição da cessão.

Disse o segundo:
Que aceita.
Disseram ainda os primeiros:
Que pela presente escritura, e por preço igual ao referido valor

nominal de 150 000$, que já receberam da quarta outorgante, sua
nora, a esta cedem aquela quota de que ela, outorgante mulher, é
titular;

Disse a segunda:
Que pela presente escritura, e por preço igual ao referido valor

nominal de 150 000$; que já recebeu da quarta outorgante, a esta
cede aquela sua quota;

Disse a quarta:
Que aceita as cessões, e unifica, numa só quota do valor nominal

de 300 000$, as quotas ora adquiridas.

Disse ainda a segunda:
Que como restante filha dos primeiros outorgantes dá o seu con-

sentimento às cessões por eles efectuadas, aos terceiro e quarta,
outorgantes, seus irmãos e cunhada.

Disse o terceiro:
Que como restante sócio, em seu nome e em nome da sociedade,

autoriza as cessões atrás efectuadas à quarta outorgante;
Disseram os terceiro e quarta:
Que a sociedade não possui bens imóveis, como únicos sócios que

ficaram sendo da referida sociedade, deliberam:
Nomear gerente a quarta outorgante;
Aumentar o capital social, de 1 000 000$, para 10 024 100$,

sendo o aumento, de 9 024 100$, realizada em dinheiro, pelos só-
cios, da seguinte forma: a sócia Helena reforça a sua quota com
2 707 230$; o sócio Manuel reforça as suas quotas da seguinte
forma: a quota do valor nominal de 150 000$, com 361$50; e a
quota de 550 000$, com 6 316 508$50; passar a denominar o capi-
tal social em euros;

Em consequência, procedem à necessária alteração de pacto, dando
nova redacção ao seu artigo 3.º, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000 eu-
ros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nomi-
nal de 34 250 euros, e uma no valor nominal de 750 euros, perten-
centes ao sócio Manuel Carlos Domingues Carrasqueira, e uma no
valor nominal de 15 000$, pertencente à sócia Maria Helena Fer-
reira Bernardes;

Declaram ainda sob sua inteira responsabilidade que o dinheiro
correspondente ao aumento já deu entrada na caixa social.

Disse ainda a quarta outorgante:
Que o dinheiro utilizado pelo seu cônjuge no aumento da quota

do valor nominal de 150 000$ é proveniente da venda de bens pró-
prios, dele.

Assim o outorgaram.
Arquivo: certidão e teor da matrícula e inscrições em vigor, pela

qual verifiquei a qualidade de únicos sócios.

Conforme com o original.

8 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404164

GOPECAUTO � REPARADORA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 619;
inscrição n.º 4712 e inscrição E-10; número e data da apresenta-
ção: 12/010207.

Aumento de capital e alteração de pacto

No dia 28 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, Licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Carlos Manuel Mendes Pedrosa e mulher Maria da Conceição
Leal Pereira Pedrosa, casados segundo o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Mata Mourisca, deste concelho,
residentes no lugar de Seixo, freguesia de Guia, deste concelho,
contribuintes fiscais n.os , respectivamente 103924302 e 129902330.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes
de identidade n.os, respectivamente 4497588, de 5 de Dezembro de
1995 e 7512361, de 2 de Fevereiro de 1999, ambos de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos e actuais sócios, sendo ambos também geren-

tes, da sociedade comercial por quotas denominada
GOPECAUTO � Reparadora de Automóveis, L.da, com sede no
lugar de Lagoeiros, freguesia de Guia, concelho de Pombal, com o
capital social de 2 000 000$, correspondente à soma de duas quo-
tas iguais no valor nominal de 1 000 000$, pertencentes cada uma
a cada um dos sócios, quotas essas já registadas, conforme tudo
verifiquei por certidão do registo comercial que arquivo, sociedade
essa matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal
sob o n.º 619, a fl. 21, do livro de notas para escrituras diversas
n.º C-2, pessoa colectiva n.º 501575545, cujas quotas já se encon-
tram liberadas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que, na mencionada qualidade de únicos sócios deliberam aumen-

tar, o capital social da dita sociedade, para 10 024 100$, aumento
este de 8 024 100$, subscrito em dinheiro, a subscrever na propor-
ção das respectivas quotas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2001 8014-(51)

Declararam os outorgantes na mencionada qualidade de gerentes:
Ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa so-

cial, a importância correspondente ao aumento de capital em causa.
Declararam ainda os outorgantes na referida qualidade de únicos

sócios:
Que, deliberam redenominar o actual capital social da sociedade

em causa de 10 024 100$ para euros e, em consequência também do
presente aumento de capital alterar o artigo 3.º do pacto social da
referida sociedade, deliberando também sobre a obrigatoriedade de
exigir prestações suplementares de capital aos sócios, criando, um
§ único ao mesmo artigo 3.º e, ainda mudar a sede da mesma socie-
dade, alterando, em consequência o corpo do artigo 1.º do mencio-
nado pacto, passando, assim, os artigos alterados a ter as seguintes
redacções:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GOPECAUTO � Repara-
dora de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Lagoa da Guia,
freguesia de Guia, concelho de Pombal.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, até ao montante igual ao do capital social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela anexa
ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404393

APEADEIRO ALENTEJANO, CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1970;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/010207.

Certifico que a presente certidão extraída da escritura lavrada de
fls. 20v.º a fls. 21v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 82-E, deste Cartório.

Aumento de capital e alteração de pacto

No dia 15 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, Licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Urbino Valério Ramos e mulher Maria Fernanda de Jesus Costa
Ramos, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, na-
turais, ele da freguesia de Vila Nova de São Bento, concelho de
Serpa, e ela da freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pom-
bal, onde residem no lugar de Roubã, contribuintes fiscais n.os , res-
pectivamente 174148984 e 174148933.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes
de identidade n.os, respectivamente 1104861, de 27 de Maio de
1993 e 1589402, de 2 de Setembro de 1990, ambos de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos e actuais sócios, sendo ambos também geren-

tes, da sociedade comercial por quotas denominada Apeadeiro Alen-
tejano, Café, L.da, com sede no lugar de Roubã, freguesia de São
Simão de Litém, concelho de Pombal, pessoa colectiva
n.º 504053868, com o capital social de 1 000 000$, correspondente
à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 500 000$, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, conforme tudo verifiquei por
certidão do registo comercial que arquivo, sociedade essa matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1970,
cujas quotas já se encontram liberadas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que, na mencionada qualidade de únicos sócios deliberam aumen-

tar, pela primeira vez, o capital social da dita sociedade, para
2 004 820$, aumento este de 1 004 820$, subscrito em dinheiro, a
subscrever proporcionalmente às respectivas quotas.

Declararam os outorgantes na mencionada qualidade de gerentes:
Ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa so-

cial, a importância correspondente ao aumento de capital em causa.
Declararam ainda os outorgantes na referida qualidade de únicos

sócios:
Que, deliberam redenominar o actual capital social da sociedade

em causa de 2 004 820$ e, em consequência também do presente
aumento de capital alterar o artigo 3.º do pacto social da referida
sociedade, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 5000 euros, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita à correspondente participação, e sujeita ao
emolumento do artigo 14.º da tabela anexa ao Código do Notariado,
foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404415

ICOMATRO � MADEIRAS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2030;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/010207.

Aumento de capital e alteração de pacto

No dia 19 de Dezembro de 2000, o 1.º Cartório Notarial do Bar-
reiro, perante mim, Licenciada Lina Maria Cabrita Deus Oliveira,
notária interina do referido Cartório, compareceram:

Fernando dos Santos Almeida, solteiro, maior, natural de Ango-
la, residente na Praceta de São João, 1, 3.º, esquerdo, Portela, Lou-
res, número fiscal 122791894 o qual outorga na qualidade de admi-
nistrador e em representação da sociedade anónima ICOMATRO �
Madeiras e Derivados, S. A., pessoa colectiva n.º 500136122, com
sede no Pinhal das Areias, freguesia de Paio Pires, concelho do
Seixal, com o capital social de 500 000 000$, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial sob o n.º 1349, qualidade e suficiên-
cia de poderes para este acto, que verifiquei pela fotocópia da certi-
dão, emitida pela dita Conservatória que se encontra arquivada neste
Cartório, no maço de documentos referente ao presente livro sob o
n.º 41 e a acta n.º 40 da deliberação do conselho de administração
que adiante se arquiva;

Manuel Fernando de Almeida, casado, natural de Vila Chã, Vale
de Cambra, residente na Praceta de São João, 1, 3.º, esquerdo, Por-
tela, Loures, número fiscal, 123391547 o qual outorga na qualidade
de sócio gerente e em representação da sociedade comercial por
quotas MEXÓTICA � Madeiras Exóticas, L.da, pessoa colectiva
n.º 500577439, com sede em Gandara, Modivas, freguesia e conce-
lho de Vila do Conde, com o capital social de 470 000 000$, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde
sob o 657, qualidade e suficiência de poderes para este acto, que
verifiquei pela certidão emitida pela dita conservatória e pela acta
n.º 54 da assembleia geral, que adiante se arquivam.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus bilhetes de
identidade n.os 7411614, de 28 de Julho de 1999, dos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa e 1768462, de 9 de Abril de 1992, do
Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa.

Declararam:
Que as suas representadas são as únicas e actuais sócias, da so-

ciedade comercial por quotas, que usa:
a) A firma ICOMATRO � Madeiras do Centro, L.da;
b) Tem a sua sede no Parque Industrial de Manuel da Mota,

lote 1-A, freguesia e concelho do Pombal;
c) Tem o capital social integralmente subscrito e realizado em

dinheiro de 40 000 000$, correspondente à soma de duas quo-
tas: uma quota do valor nominal de 24 000 000$, pertencente à só-
cia ICOMATRO � Madeiras e Derivados, S. A., uma quota do
valor nominal de 16 000 000$ pertencente à sócia MEXÓTICA �
Madeiras Exóticas, L.da;

d) Está matriculada a Conservatória do Registo Comercial de
Pombal sob o n.º 2030;
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e) É titular do cartão de identificação de pessoa colectiva
n.º 504106112;

f) Foi constituída por escritura outorgada aos 6 de Março de 1998,
lavrada a fls. 69 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 29-A do Cartório Privativo do Centro de Formalidades de
Lisboa.

Que no uso dos poderes que lhes foram conferidos nas assembleias
gerais realizadas aos 22 e 23 de Novembro de 2000, a que se repor-
tam as actas n.os 10 e 12 deliberam:

1 � Aumentar o capital social de 40 000 000$ para
300 723 000$, sendo o valor do aumento de 260 723 000$.

Este aumento é feito na proporção das respectivas quotas e para
reforço das mesmas e subscrito da seguinte forma:

A sócia ICOMATRO � Madeiras e Derivados, S. A., subscreve
uma quota do valor nominal de 156 433 800$, utilizando para o
efeito: 63 600 000$ de prestações suplementares realizadas;
15 000 000$ em dinheiro, que já deu entrada na caixa social e
77 833 800$ em dinheiro, a realizar no prazo de 120 dias a contar
de hoje.

A sócia MEXÓTICA Madeiras Exóticas, L.da, subscreve uma
quota do valor nominal de 104 289 200$, utilizando para o
efeito: 42 400 000$ de prestações suplementares realizadas;
10 000 000$ em dinheiro, que já deu entrada na caixa social e;
51 889 200$ em dinheiro, a realizar no prazo de 120 dias, a contar
de hoje.

Que o aumento já deu entrada na caixa social, e que não são exi-
gíveis quaisquer outras entradas quer pela lei, o contrato ou por
deliberação, o que declaram sob sua inteira responsabilidade.

Que nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de
Novembro, e conforme o disposto no artigo 29, n.º 1, alínea b) e
n.º 2 do mesmo diploma, redenominam o capital social convertendo-o
em euros.

2 � Alterar o contrato social quanto aos seus artigos 3.º, n.º 5 do
artigo 5.º e aditar o n.º 6 ao artigo 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 1 500 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas: uma quota do valor nominal de 900 000 euros perten-
cente à sócia ICOMATRO Madeiras e Derivados, S. A., uma quota
do valor nominal de 600 000 euros pertencente à sócia MEXÓTICA,
Madeiras Exóticas, L.da

5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos es-

tranhos ao seu objecto social, nomeadamente letras de favor, ava-
les, abonações de fianças, abonações e actos semelhantes que one-
rem a sociedade, salvo decisão em contrário tomada por deliberação
unânime em assembleia geral.

6 � A gerência pode exigir dos sócios, em nome da sociedade,
prestações suplementares de capital, até ao montante igual ao do
capital social da sociedade.

Assim o disserem e outorgaram:
Arquivo:
a) Duas fotocópias das certidões emitidas pela Conservatória do

Registo Comercial de Vila do Conde e Conservatória do Registo Co-
mercial de Pombal, pelas quais verifiquei as indicadas qualidades.

b) Quatro fotocópias das actas referidas.
c) O balanço.
Adverti os outorgantes de que devem registar este acto no prazo

de três meses, a contar de hoje.
Aos outorgantes em voz alta e na presença simultânea de ambos

fiz a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo.

 (Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

16 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404385

SERRALHARIA CIVIL ARMANDO & GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1293;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 20/7201.

Certifico que a presente certidão extraída da escritura lavrada de
fl. 99 a fl. 100 do livro de notas para escrituras diversas n.º 378-B,
deste Cartório.

Aumento de capital e alteração do pacto social

No dia 22 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, Licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Armando Pereira Ferreira e mulher Maria Celeste Jorge Gameiro
Ferreira que também usa Maria Celeste Gameiro Jorge, casados se-
gundo o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia
de São Simão de Litém, concelho de Pombal onde residem no lu-
gar de Carvalhal, contribuintes fiscais n.os  respectivamente
121296695 e 113263210.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 4498053, de 27 de Maio
de 1998 e 4494517, de 6 de Março de 1998, ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que são os únicos e actuais sócios e gerentes da sociedade comer-

cial por quotas denominada Serralharia Civil Armando & Ga-
meiro, L.da, com sede no lugar de Carvalhal, freguesia de São Simão
de Litém referida, pessoa colectiva n.º 502834587, com o capital
social de 1 000 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 500 000$, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios, conforme tudo verifiquei por uma certidão do registo comer-
cial que arquivo, quotas essas já registadas e liberadas, sociedade esta
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob
o n.º 1293.

Que na referida qualidade de únicos sócios deliberam aumentar
o capital social da referida sociedade, para 40 096 400$, aumento
este de 39 096 400$, realizado por incorporação de reservas livres
e consequentemente proporcional às respectivas quotas, conforme
balanço que também arquivo, aprovado em reunião de assembleia
geral de 20 de Novembro último, conforme acta n.º 11, da qual ain-
da arquivo uma fotocópia autenticada.

Declararam ainda os mesmos outorgantes na referida qualidade de
gerentes, que desde a data a que se reporta o balanço atrás referido,
não houve qualquer diminuição patrimonial que impeça o presente
aumento nestes termos e que não possui a referida sociedade orgão
de fiscalização.

Que na referida qualidade de únicos sócios, alteram o actual ca-
pital social de 40 096 400$ para euros e também em consequência
do presente aumento de capital, alteram o artigo 3.º do mesmo pac-
to social , o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 200 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
100 000 euros pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto, no prazo de três meses a contar de hoje.

Conforme com o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404423

SILVA FAUSTINO & FAUSTINO � COMÉRCIO
DE NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 808;
inscrição n.º 4713; número e data da apresentação: 4/010209.

Contrato de dissolução de sociedade

Certifico que entre:
1.º Guilhermino da Silva Faustino, casado, na comunhão geral

com Maria do Carmo Marques Crispiniano Faustino, natural da fre-
guesia de Pousos, concelho de Leiria e residente na Rua do Dr.
António José Teixeira, 15, nesta cidade de Pombal, portador do
bilhete de identidade n.º 1589414, emitido em 15 de Maio de 1976,
por Lisboa, e número de identificação fiscal 116606762;

2.ª Maria do Carmo Marques Crispiniano Faustino, casada na
comunhão geral, com Guilhermino da Silva Faustino, natural da
Freguesia e concelho de Pombal, onde reside na Rua do Dr. Antó-
nio José Teixeira, 15, nesta cidade de Pombal, portadora do bilhete
de identidade n.º 6587355, emitido em 17 de Julho de 1984, por
Lisboa, e número de identificação fiscal 113420854.
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Entre o primeiro e segundo outorgantes, foi acordado o seguinte:
1.º Os outorgantes são os únicos sócios, da sociedade comercial

por quotas Silva Faustino & Faustino � Comércio de Novi-
dades, L.da, pessoa colectiva n.º 501950869, com sede na Rua do Dr.
António José Teixeira, 15, em Pombal, com o capital social integral-
mente realizado em dinheiro de 400 000$, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 808.

2.º O primeiro outorgante e o segundo outorgante são titulares
cada um de uma quota no valor de 200 000$, que correspondem ao
capital social da referida sociedade.

3.º Pelo presente contrato de comum acordo, dissolvem a referi-
da sociedade para todos os efeitos legais a partir de hoje, declaran-
do que a mesma não possui activo nem passivo, considerando-a li-
quidada e tendo as respectivas contas sido aprovadas hoje.

O presente contrato deverá ser submetido a registo no prazo de
três meses a contar de hoje.

Este documento foi outorgado no escritório do Solicitador An-
tónio Silva Poiares, portador da cédula profissional n.º 3643, si-
tuado na Avenida de Heróis do Ultramar, 8, rés-do-chão, direito
em Pombal.

27 de Novembro de 2000. � O Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) � A Segunda Outorgante, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

21 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404458

CONSTRUÇÕES ABIULENSES, O. P. C. C., L.DA

Sede: Gesteira, Abiul, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1921;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010964; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/010213.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Nomeados gerentes os sócios Davide Afonso da Silva, em 29 de

Fevereiro de 2001, mantendo-se nomeado gerente o sócio Armindo
Rodrigues da Silva.

22 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13404482

COLOTRANE, COMPANHIA LOGÍSTICA
E TRANSPORTES EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2659;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010214.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Setembro de 1999, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, lic. Ma-
ria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Alberto Ribeiro Neves, número de identificação fiscal
180759094, divorciado, natural de Angola, residente na Urbanização
do Loreto, lote 11, 3.º, andar, fracção U, freguesia de Eiras, concelho
de Coimbra, que intervêm na qualidade de gestor de negócios de:

Fernando Carlos Nogueira Portugal, titular da ficha do número de
identificação fiscal I 3842380, solteiro, maior, natural da freguesia
de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa, residente na Rua da Formi-
ga, Nave, 4, Zona Industrial da Formiga, freguesia e concelho de
Pombal; e

2.º Aniceto Neves Simões Pessoa, número de identificação fiscal
146286502, casado com Maria Estrela Bernardes Cunha Pessoa, sob
o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Seixo
de Gatões, concelho de Montemor-o-Velho, residente na Rua do Dr.
José Inácio Castelo Branco, 71, lugar e freguesia de Santana, con-
celho da Figueira da Foz.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos carta de condução n.º C-332093, emitida em 1 de Março de
1984 pela Direcção-Geral de Viação do Centro e bilhete de identi-
dade n.º 7912965, de 3 de Agosto de 1995, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes, nas qualidade em que intervêm:
Que, pela presente escritura, constituem entre o ora representado

do primeiro outorgante e ora segundo outorgante uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COLOTRANE, Companhia Lo-
gística e Transportes Europeus, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Formiga, Nave 4,
Zona Industrial da Formiga, freguesia e concelho de Pombal.

3 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de logística e trans-
portes europeus de mercadorias (nacional e internacional).

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 de 25 000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Fernando Carlos Nogueira Portugal e
Aniceto Neves Simões Pessoa.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
forem designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura de Aniceto Neves Simões Pessoa, que tem
capacidade profissional.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção, registo da sociedade, aquisição de equipamento, instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designa-
damente veículos automóveis, necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constantes
deste contrato resultantes de normas contidas em preceitos legais vigentes
são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade negocial.

Conforme com o original.

28 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404504
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A. DIAS & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua do Professor Mota Pinto, 34, 1.º, esquerdo,
Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1674;
identificação de pessoa colectiva n.º 503545112; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/010214.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Renúncia à gerência de José da Silva Fernandes, em 10 de Janeiro de 2001.

Aumento de capital e alteração do pacto

No dia 25 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º Augusto Silva Dias, casado com Ilda Maria da Conceição Tei-
xeira Dias, segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia da Sé Nova, da cidade e concelho de Coimbra, residente nes-
ta cidade, freguesia e concelho de Pombal, na Rua do Professor Mota
Pinto, 34, 1.º, esquerdo, contribuinte fiscal n.º 103255583;

2.º João Miguel Teixeira Dias, casado com a terceira outorgante,
segundo o regime da comunhão de adquiridos, e com ela residente,
natural da freguesia dita da Sé Nova, contribuinte fiscal
n.º 209455365;

3.ª Gabriela Gonçalves Rodrigues, natural da freguesia referida da
Sé Nova, residente nesta cidade dita de Pombal, na Rua de 1.º de
Maio, 34, lote D, 3.º, esquerdo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 4283819, de 21 de Maio
de 1996, 10903247, de 8 de Janeiro de 2001 e 11151138, de 11 de
Agosto de 2000, todos de Lisboa.

O primeiro e segundo outorgantes declararam:
Que são os únicos e actuais sócios sendo o primeiro outorgante tam-

bém gerente, da sociedade comercial por quotas denominada A. Dias &
Teixeira, L.da, com sede nesta cidade dita de Pombal, na Rua do Profes-
sor Mota Pinto, 34, 1.º, esquerdo, com o capital social de 2 000 000$,
representado por duas quotas: uma de 1 900 000$, pertencente ao primeiro
outorgante e outra de 100 000$, pertencente ao segundo outorgante, so-
ciedade esta pessoa colectiva n.º 503545112, conforme tudo verifiquei por
certidão do registo comercial que arquivo, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1674.

Que na referida qualidade de únicos sócios e uma vez que já se
encontram liberadas as referidas quotas, deliberam aumentar, pela
primeira vez, o capital social da referida sociedade para 10 024 100$,
aumento este de 8 024 100$, subscrito e realizado em dinheiro, a
subscrever do seguinte modo: 7 622 895$ pelo primeiro outorgante;
e 401 205$ pelo segundo outorgante.

Declarou ainda o primeiro outorgante na referida qualidade de
gerente, ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na cai-
xa social, a importância correspondente ao aumento de capital em
causa. Agora na referida qualidade de únicos sócios, deliberam al-
terar o actual capital social de 10 024 100$ para euros e por isso e
também em consequência do presente aumento de capital alterar o
artigo 3.º do mesmo pacto social, deliberam ainda alterar o artigo 4.º
do referido pacto, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 47 500 euros pertencente ao sócio Augusto Silva Dias e outra de
2500 euros pertencente ao sócio João Miguel Teixeira Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida pelo sócio Augusto Silva Dias e ainda
pela não sócia Vera Lúcia Teixeira Dias, solteira, maior, natural da
dita freguesia da Sé Nova, residente nesta cidade dita de Pombal,
na Rua do Professor Mota Pinto, 34, 1.º, esquerdo, desde já nomea-
dos gerentes e ainda pelos eventualmente a nomear em assembleia
geral mesmo estranhos à sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficando sempre a fazer
parte da mesma gerência um gerente com capacidade profissional.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, tendo um
deles capacidade profissional.

Pela terceira outorgante foi declarado:
Que o aumento efectuado por seu marido o foi com dinheiro pró-

prio dele.

Conforme com o original.

28 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404520

RENOVCASA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2652;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010205.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, lic. Ma-
ria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

1.º João António da Silva Santos, número de identificação fiscal
222503599, casado com Célia Maria dos Santos Jorge, sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Santiago de
Litém, concelho de Pombal, residente no lugar de Mata de Ruge,
Água, freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal; e

2.º Aires Pereira Lopes, número de identificação fiscal 197011870,
casado com Aida Cristina Santos Nogueira, sob o regime da comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de São Simão de Litém, concelho
de Pombal, onde reside no lugar de Arnal, Rua do Cabeço, 2.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos passaporte n.º X-911770, de 7 de Setembro de 1999, emitido
pelo Consulado Português de Versalhes e bilhete de identidade
n.º 11234132, de 25 de Setembro de 1998, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RENOVCASA � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cabeço, 2, lugar de
Arnal, freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal.

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 construção de edifícios, compra
e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios João António da Silva Santos e Ai-
res Pereira Lopes.

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 as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

obrigações sociais;
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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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispen-
sáveis, 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 fixadas em assembleia geral.

Conforme com o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404342

TELAZUL � PINTURA DE OBJECTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2653;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010206.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, lic. Ma-
ria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

Nelson Pereira da Cruz, número de identificação fiscal
183914171 e mulher, Natalina de Sousa Matias, número de identi-
ficação fiscal 196064341, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, naturais ele de França e ela da freguesia e concelho de
Soure, residentes na Rua Principal, sem número de polícia, lugar de
Estrada, freguesia e concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 8193325, de 18 de Abril de 1997 e
8598833, de 20 de Fevereiro de 1997, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TELAZUL � Pintura de Ob-
jectos Decorativos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, sem número
de Polícia, lugar de Estrada, freguesia e concelho de Pombal.

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 actividade de pintura de pai-
néis em azulejos e noutros objectos decorativos.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Nelson Pereira da Cruz e Natalina de
Sousa Matias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conforme com o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404350
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SOGIALFIM � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2657;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010212.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, lic. Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Fernando Conceição Marques, número de identificação fiscal
125577109, casado com Maria de Lurdes da Costa Lopes Marques,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
São Tiago de Litém, concelho de Pombal, residente na Rua de An-
tónio Varela Pinto, lote 7, 11, 1.º, direito, freguesia, concelho e ci-
dade de Pombal; e

2.º Luís Fernando Neves Gaspar, número de identificação fiscal
147224390, casado com Maria de Fátima Mota Gonçalves Gaspar,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da dita freguesia
de São Tiago de Litém, onde é residente no lugar de Outeiro da
Cruz.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4320983, de 7 de Julho de 2000 e
6599922, de 5 de Maio de 2000, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOGIALFIM � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Cardal, 34, fregue-
sia, concelho e cidade de Pombal.

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

A sociedade tem por actividade principal a mediação imobiliária
e como actividade acessória a construção e reconstrução de edifícios,
importação e comércio de automóveis.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Fernando Conceição Marques e Luís
Fernando Neves Gaspar.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conforme com o original.

22 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404474

AUDIMIX � COMÉRCIO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2656;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/010209.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, lic. Ma-
ria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

Vítor Manuel Ferreira Neto, número de identificação fiscal
197792979, e mulher, Mirele Oliveira Costa Neto, número de
identificação fiscal 196554233, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais ele de França e ela da República Federal da
Alemanha, residentes na Rua do Professor José Antunes, 42, lugar de
Mata do Casal Galego, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 11382230, de 17 de Dezembro de
1997 e 10146224, de 12 de Maio de 2000, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AUDIMIX � Comércio de
Audiovisuais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor José Antu-
nes, 42, lugar de Mata do Casal Galego, freguesia de Vermoil, con-
celho de Pombal.

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 música, CD�s,
vídeos, cassetes e discos.

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
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quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 2550 euros,
pertencente ao sócio Vítor Manuel Ferreira Neto; e uma de 2450 eu-
ros pertencente à sócia Mirele Oliveira Costa Neto.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Assim outorgaram.

Conforme com o original.

22 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404466

EMPORLENOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2655;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010207.

No dia 7 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licencia-
da Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Mota da Silva; e.
2.º Paulo Ferreira da Silva.
Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EMPORLENOS � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Capitães, 61, lugar
de Helenos, freguesia de Ilha, concelho de Pombal.

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 a actividade de construção civil.

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 quo-
tas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada pertencentes uma
a cada um dos sócios Manuel Mota da Silva e Paulo Ferreira 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 ge-
rentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data
e 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 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 equipa-
mentos 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 definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Conforme com o original.

20 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404431

TRANSPORTES SOMBRA DO CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2672;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010308.

No dia 8 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licencia-
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da Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal notária deste
Cartório, compareceu como outorgante:

Manuel dos Santos Rodrigues, número de identificação fiscal
132146428, casado com Maria Arminda Marques Rodrigues, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Abiúl,
concelho de Pombal, onde reside no lugar de Fontainhas, Rua Princi-
pal, sem número de polícia.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 4403361, de 6 de Setembro de 1995, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pac-
to social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Sombra do Carvalho,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua Principal, sem número de
polícia, lugar de Fontainhas, freguesia de Abiúl, concelho de Pombal.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências, ou outras formas locais de representação em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$), representado por uma
quota de igual valor nominal pertencente a ele sócio Manuel dos
Santos Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Manuel dos Santos Rodri-
gues e o não sócio José Tomás, divorciado, residente no lugar de
Moita Santa de Baixo, freguesia de Santiago da Guarda concelho de
Ansão, desde já nomeados gerentes, ou de pessoas estranhas à so-
ciedade, 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 socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares 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 ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

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

Assim outorgou, declarando ainda que não é sócio de qualquer
outra sociedade unipessoal.

Conforme com o original.

14 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13404822

LISBOA
AMADORA

PMF � PROMOÇÕES MÉDICAS E FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 500; identificação de pessoa colectiva n.º 504518798; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/990906.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PMF � Promoções Médicas e
Farmacêuticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amora da
Costa, 9, cave, esquerda, freguesia da Venteira, concelho da Ama-
dora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, onde e
quando, aos negócios sociais, mais convenha e, adquirir bens mó-
veis ou imóveis, participar em quaisquer sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu e associar-se a pessoas singulares ou colec-
tivas e em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoções médicas e farma-
cêuticas � apoio à comercialização de produtos para promoção de
especialidades médicas e farmacêuticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 100 eu-
ros da sócia Ana Rita Oliveira Martins Clemente Costa e outra de
4900 euros da sócia Laurinda da Piedade Vilar Clemente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio Vítor Manuel
Clemente Costa, casado, residente na Urbanização Jardim das Ola-
rias, 148, Varge Mondar, Rio de Mouro, em Sintra.

ARTIGO 5.º

A divisão de cessão de quotas entre sócios é livremente permiti-
da; a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da so-
ciedade, a quem, nas cessões onerosas é reservado o direito de pre-
ferência, direito que se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela,
dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá, com o seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretenderem fazer parte dela, nomeando um, de entre si, que a to-
dos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

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 cessão gratuita não autorizada, ou quando, fora
dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos
15 dias de antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma
de convocação.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 09159762
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CASCAIS

JPV � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6309 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502823860; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
970729.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção.

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma JPV � Construções, L.da,
passa a ter a sua sede na Rua de São Cristóvão, 26, Fontainhas,
freguesia e concelho de Cascais.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14048515

AUTO TÁXIS PINTO E LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2499 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500910189;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/981228.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1997.

13 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 09828869

NUTAL � NOVA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3513 (Oeiras); inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 18/001222.

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

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 18/001222.
Designação para secretário de Fernando Manuel Nore de Almeida

Jardim, casado, e suplente, Augusto da Silva Fortunato, casado, em
14 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14058316

TRITEC � AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5584 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502135255;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 44 e 45/010207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 19, apresentação n.º 44/010207.
Reforço de capital no montante de 20 000 000$ e alteração par-

cial do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º que passam a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 30 000 000$ e encontra-se representado por quatro quotas, uma
do valor nominal de 9 000 000$, pertencente ao sócio Aníbal An-
tão Antunes, uma do valor nominal de 4 500 000$ pertencente ao
sócio Carlos Manuel Janes Mendes, e duas iguais, do valor nomi-
nal de 8 250 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Emílio Duarte Nobre e António Feliciano Honrado.

6.º

1 � A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa ou
passivamente, fica a cargo dos sócios já nomeados gerentes, dispen-
sados de caução e com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, apresentação n.º 45/010207.
Cessação de funções de gerentes de Rui Miguel Angeja Miraldes e

Joaquim António Simões Póvoa, por renúncia em 2 de Fevereiro de 2001.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 14011107

MED 2000 � PRODUTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 112 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503991031;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números e
datas das apresentações: 23/010205 e 38/010209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 12, apresentação n.º 23/010205.
Designação de gerente, em 4 de Outubro de 2000, Manuel Antu-

nes Martins.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 38/010209.
Cessação de funções de gerente de Alberto de Oliveira da Silva,

por renúncia em 18 de Outubro de 2000. (Ap. compl)

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 13401831

INTERGAUP � EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6722 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502431970;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7, inscrição n.º 8, inscrição n.º 9, inscrição n.º 10, inscrição
n.º 11; números e datas das apresentações: 3/950630, 4 e 5/
960802, 2/970922, 15/980807, 62/001221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 3/950630.
Facto inscrito: prestação de contas.
Ano do exercício: 1994.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 4/960802.
Facto averbado: deslocação da sede.
Sede: Edifício Infante D. Henrique, Rua de João Chagas, 53, A,

piso 0, Algés.
Inscrição n.º 9, apresentação n.º 5/960802.
Facto inscrito: prestação de contas.
Ano do exercício: 1995.
Inscrição n.º 10, apresentação n.º 2/970922.
Facto inscrito: prestação de contas.
Ano do exercício: 1996.
Inscrição n.º 11, apresentação n.º 15/980807.
Facto inscrito: prestação de contas.
Ano do exercício: 1997.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 62/001221.
Recondução dos órgãos sociais, em 2 de Abril de 1998.
Prazo: 1998/2001.
Conselho de administração: presidente � Diogo Maria de Lima

Mayer, casado; vogal: José Nuno Mariz Costa Vieira da Fonseca,
casado; vogal: Manuel José Costa de Sousa e Vasconcelos, casado.

Conselho fiscal: Fiscal único efectivo: Cruz das Neves e Silva
Cardoso, SROC, representada por Nuno Luciano Fernando Cruz das
Neves, casado; fiscal único suplente: Manuel Costa Batista, casado.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 10794239
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SOARES & PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8041 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503362573; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
941215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Soares & Paraíso, L.da, tem a sua sede
na Rua de Alvide, 242, bloco A, loja 3, lugar das Fontainhas, fre-
guesia e concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de perfumaria, cosméti-
cos e acessórios.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socie-
dades mesmo de responsabilidade ilimitada e associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$, e encontra-se dividido em duas quotas de 200 000$,
pertencendo uma a cada uma das sócias Anabela Canas Rola Soares
e Ana Isabel Xavier Paraíso.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence às duas sócias que
desde já ficam nomeadas gerentes, sendo suficiente a intervenção de
uma para obrigar a sociedade.

5.º

Depende do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
estranhos, a título oneroso ou gratuito, ficando atribuído aos sócios
não cedentes o direito de preferência nas cessões onerosas a favor
de estranhos.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tiver sido cedida sem prévio consentimento da

sociedade, quando o seu titular tiver sido declarado insolvente, ou
quando a quota tiver sido arrestada, arrolada ou penhorada.

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, poden-
do os sócios deliberar a correspondente redução do capital ou
o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a criação de
uma ou mais quotas para alienação a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

7.º

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

Está conforme o original.

 A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Gal-
rito. 02279657

LVN � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 063/
010131 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504721348; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/
010131.

Certifico que foi registado o seguinte.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma LVN � Empreendimentos
Imobiliários e Náuticos, L.da e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Marina de Cascais, Edifício
Cristal, loja 122, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de imóveis a compra
para revenda de imóveis, a construção e a recuperação, o arrenda-
mento e a gestão de bens imobiliários, a realização de estudos e
projectos e a prestação de serviços conexos com as actividades por
si prosseguidas, bem como, a aquisição da propriedade ou de direi-
tos de utilização e ou de locação e a venda ou cessão de posição
contratual de lojas e amarrações na Marina de Cascais ou noutras,
a compra e venda de embarcações de recreio, equipamentos náuti-
cos, e acessórios e todas as actividades de qualquer natureza que com
tais operações se relacionem, nomeadamente, a prossecução de re-
parações, manutenção, assistência técnica, transporte e aluguer e
todas as outras operações características da actividade e comércio
naval, podendo a sociedade efectuar contratos de representação e
distribuição de fabricantes e marcas estrangeiras ou nacionais.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Gal-
rito. 14015730

EASTÉCNICA � DIGITAL MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 948/010124 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504866184; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
24012001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade comercial anónima e a sua firma é
constituída pela denominação EASTÉCNICA � Digital Multi-
média, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Eastécnica, Tagus
Park, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras, a qual poderá
ser transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, por simples deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar ou extinguir agên-
cias, estabelecimentos, delegações ou outras formas de representação
que julgue convenientes, em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objectivo o desenvolvimento e criação
de sistemas interactivos multimédia, nomeadamente o desenvol-
vimento de soluções multimédia e de tecnologias de informação, a
produção de CD-Roms e de páginas Internet e Intranet.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dade com objecto social diferente do descrito no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabili-
dade limitada ou ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas socie-
dades, consórcios e associações em participação e, bem assim, consti-
tuir ou participar em quaisquer outras formas de associação, temporá-
ria ou permanente, entre sociedades e ou entidades de outra natureza.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, correspondente a
50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.
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2 � As acções são ao portador, podendo haver títulos de mais de
uma acção.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, bem como das obrigações, serão assinados por dois administra-
dores ou por um administrador e um mandatário com poderes para o
acto, podendo as assinaturas dos administradores ser postas por chan-
cela.

ARTIGO 5.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei e nas
condições estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

A transmissão de acções a outro accionista ou terceiros não care-
ce do consentimento da sociedade, sendo eficaz pela entrega das
acções ao adquirente.

ARTIGO 7.º

Distribuição antecipada de lucros

Poderão ser feitos aos accionistas, no decurso de um exercício,
adiantamentos sobre lucros, desde que observadas as seguintes regras:

a) A administração tome a decisão de proceder ao adiantamento;
b) A decisão da administração seja precedida de um balanço in-

tercalar, elaborado com a antecedência máxima de 30 dias, que de-
monstre a existência nessa ocasião de importâncias disponíveis para
os aludidos adiantamentos, que deverão observar, no que for apli-
cável, as regras dos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedade
Comerciais, tendo em conta os resultados verificados durante a par-
te já decorrida do exercício, em que o adiantamento é efectuado;

c) Seja efectuado um só adiantamento no decurso de cada exer-
cício e sempre na segunda metade deste;

d) As importâncias a atribuir como adiantamento não excedam
metade das que seriam distribuíveis, referidas na alínea b).

ARTIGO 8.º

Oneração das acções

A constituição de usufruto, penhor ou qualquer outra forma vo-
luntária de oneração das acções nominativas, carece de consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Amortização das acções

1 � A sociedade apenas pode amortizar acções sem o consenti-
mento do seu titular em caso de arresto, penhora ou qualquer outra
providência judicial que retire a acção da disponibilidade do sócio.

2 � A amortização efectua-se por deliberação dos accionistas.
3 � A contrapartida da amortização e a forma de pagamento se-

rão determinadas por acordo das partes; na falta de acordo, corres-
ponderá ao valor real da acção, o qual será estabelecido, bem como
a forma do pagamento, por uma comissão arbitral constituída por três
árbitros, sendo um nomeado por cada uma das partes e o terceiro,
escolhido de comum acordo pelos árbitros já nomeados.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa da assembleia geral, sem prejuízo do disposto no artigo 54.º
do Código das Sociedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais devem igualmente ser convocadas
quando o requererem dois ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a pelo menos 5% do capital social.

3 � A convocatória tem de ser publicada com, pelo menos 30,
dias de antecedência. Na primeira convocatória, pode desde logo ser
marcada uma segunda data para reunir no caso da assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada.

4 � As assembleias gerais são presididas por um presidente da
mesa eleito pelos accionistas por um período de quatro anos.

ARTIGO 11.º

Deliberações da assembleia geral

1 � Sem prejuízo do disposto na lei, as deliberações dos sócios
são tomadas por maioria dos votos presentes ou representados em
assembleia geral.

2 � As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma prevista
na lei, incluindo por voto escrito, nos termos do disposto no artigo 54.º
do Código das Sociedades Comerciais, podendo os accionistas nomear
um representante nos termos do artigo 380.º do mesmo Código.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

Administração

1 � A administração da sociedade cabe ao conselho de adminis-
tração, eleito pelos accionistas.

2 � O conselho de administração terá três, cinco ou sete membros.
Que, rectificando, portanto, a dita escritura no aspecto menciona-

do, ratifica-a em todos os demais termos, que aqui dá por integral-
mente reproduzidos.

3 � A remuneração, substituição ou destituição dos administra-
dores serão igualmente sujeitas a deliberação dos accionistas.

4 � O mandato dos administradores terá a duração de quatro anos,
podendo ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 13.º

Deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o interesse
da sociedade o exigir. As reuniões serão convocadas por escrito,
com, pelo menos, dois dias de antecedência.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
pela maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho de administração.

ARTIGO 14.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pelas assinaturas de dois membros
do conselho de administração ou por um administrador, mediante
deliberação do conselho de administração.

2 � A sociedade pode também constituir mandatário ou procu-
rador, nos termos legais, para a prática de determinados actos ou categorias
de actos, ficando vinculada pela assinatura do mandatário ou do procurador
em cumprimento do respectivo instrumento de representação.

3 � A constituição de mandatário ou procurador nos termos pre-
vistos no número anterior não exclui a competência do conselho de
administração para tomar decisões sobre os assuntos incluídos no
instrumento de representação nem a responsabilidade dos adminis-
tradores nos termos da lei.

ARTIGO 15.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
se encarregará de proceder à revisão legal das contas e de emitir a
respectiva certificação legal e relatório.

2 � O fiscal único é designado pela assembleia geral por um
período de quatro anos.

ARTIGO 16.º

Secretário

1 � A assembleia geral poderá designar um secretário da socie-
dade por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reelei-
ção por uma ou mais vezes.

2 � Compete ao secretário, sem prejuízo de outras funções pre-
vistas na lei:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, bem como lavrar e
assinar as respectivas actas, conjuntamente com o presidente da as-
sembleia geral;

b) Expedir as convocatórias das reuniões dos órgãos sociais;
c) Certificar o conteúdo do contrato social em vigor, a identidade

dos membros dos órgãos sociais e os poderes de que são titulares,
bem como as suas assinaturas nos documentos da sociedade; e

d) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a
ele sujeitos.

ARTIGO 17.º

Dissolução da sociedade

A sociedade pode ser dissolvida por deliberação dos accionistas,
tomada por unanimidade.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14014360
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TABAQUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 746 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 500834784; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 28; número e data
da apresentação: 30/010109.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 28, apresentação n.º 30/010109.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz, por renúncia em 17 de No-
vembro de 2000.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 10874577

LIBERDIS � DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 273 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505219344; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 63/
010109.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 63/010109.
Designação para gerente de Cristina Maria Santos Candeias dos
Santos, casada, em 3 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13384465

CERBERUS � ENGENHARIA DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 076 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 500755779; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 12; número e
data da apresentação: 27/010109.

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

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 12, apresentação n.º 27/010109.
Recondução do gerente Kurt Heinrich Graser, em 27 de Dezem-

bro de 2000.
Prazo: ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 10874615

FEGRASE � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9216 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503280240;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/010109.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 13/010109.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14036568

RUTRANSAL � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 201 (Sintra); identificação de pessoa colectiva

n.º 503754013; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/
010119.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 47/010119.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 8 024 100$00, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Alexandra Maria Duarte da Costa Gaspar. � 25 000 euros.
2 � Rui Manuel Gabriel Gaspar. � 25 000 euros.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14750732

COSTA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9956 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503610437;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/010119.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 48/010119.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 8 024 100$00, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Alberto Teixeira da Costa. � 25 000 euros.
2 � Maria Olívia Duarte. � 25 000 euros.

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14750724

INTERNACIONAL ANTARES � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 444/010123; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 74/010123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Internacional Antares � Importação
e Exportação L.da e tem a sua sede na Estrada da Ericeira, 7, 2.º,
esquerdo, na freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas e encerradas filiais, sucursais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade, no país e no
estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e exportação de
veículos automóveis, produtos alimentares, roupas e medicamentos.

§ único. A sociedade pode participar, e adquirir participações
noutras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
525 000$, pertencentes a cada um dos sócios.

4.º

A administração da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
que forem designados em assembleia geral, que também deliberará
sobre o seu estatuto remuneratório.
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a) Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
b) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.

5.º

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.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. �A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14046725

NUNO EDUARDO & FREDERICO EDGAR, PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 965/001222 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505181177; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
22122000.

Certifico que entre Nuno Eduardo Neves Catita; Frederico Edgar
Plácido Rodrigues Travassos; e Frederico & Nuno � Publi-
cidade, L.da foi constituída a sociedade em epígrafe que rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Eduardo & Frederico Edgar,
Publicidade, L.da, tem a sua sede na Rua do Mestre de Avis, lote 13,
Bairro 16 de Novembro, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de publicidade e decoração.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 5200 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
2340 euros, pertencente ao sócio Nuno Eduardo Neves Catita, ou-
tra do valor nominal de 2340 euros, pertencente ao sócio Frederico
Edgar Martins Plácido Rodrigues Travassos, e uma do valor nomi-
nal de 520 euros, pertencente à sociedade Frederico & Nuno �
Publicidade, L.da

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao quíntuplo do capital social, e estes poderão fazer
à sociedade os suprimentos que ela carecer, nos termos e condições
a deliberar em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos restantes sócios em segundo.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence aos sócios, Nuno Eduardo Neves
Catita e Frederico Edgar Martins Plácido Rodrigues Travassos, que,
desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral. Para obrigar validamente
a sociedade em todos os seus actos e contratos é necessário a assi-
natura de dois gerentes.

§ único. Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações.

6.º

1 � A amortização de quotas é permitida nos casos previstos na
lei, e ainda quando:

a) O titular dê o seu consentimento;
b) A quota tenha sido objecto de apreensão, arresto ou qualquer

outra providência, ou deixe de se manter na livre disponibilidade do
seu titular;

c) A quota tenha sido transmitida sem que a sociedade tenha dado
o seu consentimento;

d) O sócio seja uma pessoa colectiva e que por qualquer motivo se
extinga.

2 � A contrapartida da amortização, salvo disposição em contrá-
rio, será a resultante do último balanço aprovado em assembleia
geral, ou outro elaborado especialmente para o efeito e será paga de
acordo com o deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14058049

FREDERICO & NUNO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 473/990608 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504335820; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
22122000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo aditado o 7.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

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

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14058057

EXOTECA INTERIORES � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 392/000511 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504948261; averbamento 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 16 e 17/22122000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto aos
artigos 3.º e n.º 2 do 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3900 euros, per-
tencente ao sócio Ilan Gwendal Feld; uma de 1100 euros, pertencente
à sócia Daniele Anne Tessier Feld.

4.º

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes.

Gerente designado: Daniele Anne Tessier Feld.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 16/001222.
Cessação de funções de gerência de Paula Cristina Salgado Freire

de Carvalho Marques, por renúncia em 29 de Novembro de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14058308

FILPLACA � DIVISÓRIAS INTERIORES E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 903/010108 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502158085; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 65/
08012001.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade, cuja firma é constituída pela denominação
FILPLACA � Divisórias Interiores e Equipamentos, L.da, tem a sua
sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 80, lote 3, Armazém 5,
Queluz de Baixo, em Barcarena, freguesia de Barcarena, concelho
de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14036517

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FELIZ,
SANTOS & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 083/980428 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504161350; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 70 e 72/08012001.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
12 000 000$ dividido em duas quotas iguais de 6 000 000$, perten-
centes uma a cada sócio.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 70/010108.
Cessação de funções de gerência de António Sebastião Seixas dos

Santos, por renúncia em 5 de Dezembro de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14007797

INVESTRÓI � COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 389/010108 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502552174; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 55/08012001.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INVESTRÓI � Compra e Ven-
da de Bens Imobiliários, L.da

2 � A sede social é na Avenida de Chaby Pinheiro, 28, 1.º, es-
querdo, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14036347

E. C. VIANA � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1667/
900226 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500089418;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/08012001.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma E. C. VIANA � Sociedade de
Importação e Cerâmica, L.da

2 � A sede social é no Condomínio Industrial de Alcolombal,
Armazém n.º 15, em Alcolombal, freguesia de Terrugem, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho diferente, e serem cria-
das filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14018896

GELBELAS � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5790/
900315 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502335106;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/08012001.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 10 024 100$ tendo sido alterado
o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 10 024 100$ e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 5 012 050$ cada, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14019396

ODIVELAS

CONSTRUÇÕES OBRIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 032;
identificação de pessoa colectiva prov. n.º 505163799; inscrição
n.º 1; número e data de apresentação: 06/20010109.

Certifico que foi entre Manuel da Silva Rodrigues casado com Maria
Isabel Rosa da Silva Rodrigues, na comunhão de adquiridos; Manuel
Inácio Benedito, solteiro, maior; Francisco Henriques Pereira casado
com Ermelinda Maria Nazaré Sequeira na comunhão de adquiridos; José
da Silva casado com Maria Joaquina Nunes da Silva, na comunhão ge-
ral, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Obrivelas, L.da e tem
a sua sede na Rua de Angola, 2, 1.º, direito, em Olival de Basto,
freguesia de Olival de Basto, concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode-
rá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, e, do mesmo modo poderá a sociedade abrir
agências, sucursais e filiais em qualquer zona do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a remodelação, construção, compra
e venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 5000 eu-
ros, cada uma, uma de cada sócio.
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§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, de acordo com o que for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos são necessárias as assinaturas de todos os geren-
tes, em actos de mero expediente, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, reservando-se a esta, em
primeiro lugar e, aos sócios não cedentes em segundo o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade não poderá ser obrigada em actos, contratos e do-
cumentos que não digam respeito aos seus negócios sociais, nomea-
damente fianças, avales e letras de favor.

Está conforme o original.

Janeiro de 2001. �A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 14917823

HELENA SILVA TAPADA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 023; identificação de pessoa colectiva n.º 505240688 (prov.);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010202.

Certifico que Helena Maria Mendes Cadete Martins e Silva Ta-
pada, casada com Luís Manuel Silva Tapada na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Helena Silva Tapada, Sociedade
Unipessoal, L.da, conforme certificado de admissibilidade emitida em
9 de Novembro de 2000.

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Domingos Sequeira,
9, Centro Comercial Girassol, loja 8, freguesia de Odivelas, conce-
lho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto um gabinete de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da Sociedade, pertencem à sócia única,
ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
ela decidir, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a So-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e

registo da Sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia Jesus
Moita Baptista. 14973871

RAMÓFABRIL � METALÚRGICA E METALOMECÂNICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 072; identificação de pessoa colectiva n.º PROV
505311216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010126.

Certifico que entre José Martins Ramos, casado com Maria da
Conceição Campos Poças Ramos, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RAMÓFABRIL � Metalúrgica e
Metalomecânica, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Poço,
lote 860, local do Casal da Silveira, na freguesia de Famões e con-
celho de Odivelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto trabalhos de metalúrgica, metalo-
mecânica, corte e quinagem, serralharia civil, estruturas metálicas e
pintura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota pertencente ao seu só-
cio único.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos
os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da so-
ciedade, nos termos previstos pelo artigo 270.º F do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designa-
do gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócios único, José Martins
Ramos, contribuinte fiscal n.º 149343264 e portador do bilhete de
identidade n.º 4446116 emitido em 9 de Outubro de 2000, Lisboa,
casado, com Maria da Conceição Campos Poças Ramos, no regime
de adquiridos, e residente na Rua do Poço, lote 860, Casal da Sil-
veira, Freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, e
representá-la em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis e imóveis,

façam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de
favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor pessoal-
mente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha a
causar.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos que
esta carecer, nas condições por aquele determinadas.
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2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do ca-
pital social subscrito.

ARTIGO 7.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.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 14980029

NORMATOOLS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA A INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 041; identificação de pessoa colectiva n.º 505136961 (Prov.);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010112.

Certifico que entre Miguel Alexandre Serra Correia, casado com
Angela Cristina Tavares Madureira Godinho Delgado Serra Correia,
na comunhão de adquiridos; e José Luís Tavares Madureira Godi-
nho Delgado, casado com Carla Gabriela Carrilho Tomé Delgado,
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NORMATOOLS � Comércio
de Equipamentos para a Indústria Metalomecânica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Silves, 1, loja,
freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamentos
para a indústria metalomecânica. Importação, exportação e represen-
tação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14980819

JOSÉ AUGUSTO LAGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 036; identificação de pessoa colectiva n.º 505287188; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010111.

Certifico que, entre José Augusto Lages e mulher Guilhermina
Fernandes Pinheiro Lages, casados entre si na comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Augusto Lages, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Dinis, 6, 1.º,
direito, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios,
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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 14980878
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TÁXIS PEDRA FIRME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 037; identificação de pessoa colectiva n.º 505260662; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010112.

Certifico que, entre Teodoro António Pires Pinto e mulher Ange-
lina Sofia da Silva Lourenço, casados entre si na comunhão geral,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Pedra Firme, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Pastores, lote 124,
em Pedernais, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios,
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 Teodoro António
Pires Pinto.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 14980800

SANTOS & PRETORIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 073; identificação de pessoa colectiva n.º 505312620 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010126.

Certifico que, entre Fernando Alberto Lourenço dos Santos, sol-
teiro, maior, e Patrick Ralph Pretorius, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Pretorius, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guilherme Gomes
Fernandes, 5-A, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simi-
lares, nomeadamente restaurante, pizzaria, snack-bar, pastelaria com
entrega ao domicílio e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou 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
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981122

MÁRMORES E GRANITOS DE MARCELINO
E SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 082; identificação de pessoa colectiva n.º 505278938; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010202.

Certifico que, entre João Marcelino Sá Ferreira, solteiro, maior, e
Cozinhas � Machado e Sacramento, L.da, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mármores e Granitos de Marce-
lino & Sacramento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Gago Coutinho, 1, no
lugar e freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e transformação de
mármores e granitos. Organização de exposições dos derivados.

ARTIGO 3.º

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

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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, o sócio João Marcelino
Sá Ferreira, e o não sócio Rui Manuel Guicho dos Santos Sacramen-
to, atrás identificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
14981262

J. C. CALVINO � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 077; identificação de pessoa colectiva n.º 505275449; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20010129.

Certifico que, entre José Correia Calvino e mulher Maria Rodri-
gues da Conceição Calvino, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. C. Calvino � Distribuição de
Bebidas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Dezembro, 73, loja,
no lugar de Pedernais, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de bebidas, brindes
e produtos alimentares. Distribuição dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 2000 euros, titulada pelo sócio José Correia Calvino,
e duas iguais no valor nominal de 1500 euros, cada, tituladas uma
por cada sócio Maria Rodrigues da Conceição Calvino e Marco
Paulo Rodrigues Calvino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14977044

TÁXIS TRIGACHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 074; identificação de pessoa colectiva n.º 505312042 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010129.

Certifico que, entre António Pequito Bento e mulher Maria de
Lurdes do Rosário Pereiro, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Trigache, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rafael Bordalo Pi-
nheiro, lote 6, no lugar de Trigache Centro, freguesia de Famões,
concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou 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
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Pequito
Bento.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14977010

CASA DE REPOUSO RIO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 075; identificação de pessoa colectiva n.º 505228009 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010129.

Certifico que, entre Vítor Manuel Monteiro Simas, solteiro, maior,
e José Diogo Madeira Madeira de Simas, casado com Ana Genoveva
Monteiro Silva Simas, na comunhão geral, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa de Repouso Rio Tejo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rio Tejo, lote 101,
em Vale Pequeno, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de lar para idosos
com alojamento.

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,
sendo uma do valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio
Vítor Manuel Monteiro Simas, e outra do valor nominal de 250 eu-
ros, pertencente ao sócio José Diogo Madeira Simas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Mon-
teiro Simas.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 14977028

MOREIRA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 076; identificação de pessoa colectiva n.º 505315947 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20010129.

Certifico que, entre José Brás Moreira e mulher Maria Lubélia
Correia Batista Moreira, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moreira & Batista, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Sidónio Pais,
lote C, 2.º, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio José Brás
Moreira, e outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente à só-
cia Maria Lubélia Correia Batista Moreira.

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
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Brás Moreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14977036
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TÁXIS VIEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 061;
identificação de pessoa colectiva n.º 505222361 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010123.

Certifico que, entre Francisco da Silva Vieira e Maria da Nazaré
da Silva, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomás da Anuncia-
ção, 4, 3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 no transporte público de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em
táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí deli-
berado.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Francisco da Silva
Vieira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981084

AUTO TÁXI M. COSTA & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 065;
identificação de pessoa colectiva n.º 505300320 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010124.

Certifico que, entre Manuel Ferreira da Costa e mulher Helena de
Jesus Garcia Ferreira, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi M. Costa & Garcia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Aquilino Gomes Ri-
beiro, Vivenda de Garcia da Costa, 93, 1.º, Bairro Novo das Quei-
madas, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiro, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou 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
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente sócio Manuel Ferreira da Costa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981092

KARINUR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 071/010125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20010125.

Certifico que, entre Manuel Samcherali e Ezmina Sabuja Ali,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Karinur � Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros
Voluntários, 7, 2.º, esquerdo, freguesia da Pontinha, concelho de
Odivelas.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Administração, gestão e ar-
rendamento dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 12 500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981955

TÁXIS INVERNO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 066; identificação de pessoa colectiva n.º 505231760 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010124.

Certifico que, entre António Godinho Inverno e mulher Ester
Barradas Dias, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Inverno & Dias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Major Mouzinho de
Albuquerque, 40, 1.º, esquerdo, freguesia da Póvoa de Santo Adrião,
concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou 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 necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981106

FILIPE T. & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 049; identificação de pessoa colectiva n.º 505269457 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010119.

Certifico que, entre Aníbal Filipe Teixeira Rodrigues e mulher
Amélia dos Santos Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos,
e Sandra Susana Filipe Rodrigues, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filipe T. & Filipe, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Pinhal Verde, Rua
Três, lote 52, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mate-
rial de construção, água, gaz e electricidade, loiças sanitárias, mo-
saicos, ladrilhos, móveis de cozinha e casa de banho; instalação de
canalizações e de climatização; instalações de água, gaz e electrici-
dade; construção de edifícios; compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas,
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sendo uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio
Aníbal Filipe Teixeira Rodrigues, outra do valor nominal de 3000 eu-
ros, pertencente à sócia Amélia dos Santos Filipe Rodrigues e uma
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Sandra
Susana Filipe Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou a
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Aníbal Filipe Teixeira
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981181

PORCARPIMBRAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 048; identificação de pessoa colectiva n.º 504975390; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010119.

Certifico que, entre Jhonatan Duarte, solteiro, maior, e Ana Cris-
tina Sales de Oliveira, solteira, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porcarpimbras � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bordalo Pinheiro, 12,
1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em trabalhos de cofragem, car-
pintaria e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981173

MARQUES & DÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 050; identificação de pessoa colectiva n.º 505295261 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010119.

Certifico que, entre José António Marques e mulher Dália José
dos Santos Augusto, casados na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de São Bartolomeu, 19,
2.º, direito, na freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou 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
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Marques.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981190

MÁRIO, ADÍLIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 033; identificação de pessoa colectiva n.º 505211521; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010111.

Certifico que, entre Mário da Silva Pereira e mulher Maria Adília
Correia Morais Silva, casados na comunhão geral, e José Manuel
Morais da Silva, casado com Aurélia Diorique Vasco Silva, na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário, Adília & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nampula, 30,
rés-do-chão, direito, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte pública de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo
uma do valor nominal de 2 750 euros, pertencente ao sócio Mário
da Silva Pereira, uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio José Manuel Morais da Silva, e outra do valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Maria Adília Correia Morais Silva.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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 deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14980762

CAPELLI E ARTE � INSTITUTO DE BELEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 053; identificação de pessoa colectiva n.º 508297043 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20010119.

Certifico que, Justina Rodrigues Sobral, divorciada, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Capelli e Arte � Instituto de
Beleza, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre José Anchieta,
28-B, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

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 actividade de cabeleireiro e de ins-
tituto de beleza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, ficando
desde já nomeada gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981220

VERNAZ � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 056; identificação de pessoa colectiva n.º 505228653; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010122.

Certifico que, entre Maria da Nazaré de Oliveira Magalhães, sol-
teira, maior; Vera Eufémia dos Santos Rodrigues, solteira, maior, An-
tónio Luís de Melo Correia Lourenço, solteiro, maior, e Paulo Francisco
Toscano Machado, casado com Mafalda Sofia Rufino Clemente San-
tos Toscano Machado, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vernaz � Serviços de
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 6, loja,
freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade e gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, uma

do valor nominal de 2550 euros, pertencente à sócia Maria da Na-
zaré de Oliveira Magalhães, duas do valor nominal de 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Vera Eufémia dos Santos
Rodrigues e António Luís de Melo Correia Lourenço, e uma do valor
nominal de 1450 euros, pertencente ao sócio Paulo Francisco Toscano
Machado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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 Maria da Nazaré de
Oliveira Magalhães.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981050
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IKNOW � CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 055;
identificação de pessoa colectiva n.º 505305780 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20010119.

Certifico que, entre Vasco Miguel Gomes Nunes Manquinho,
solteiro, maior, José Carlos Campo Costa, solteiro, maior, e Luís
Jorge Brás Monteiro Guerra e Silva, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Iknow � Consultoria em Tec-
nologias de Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de António Aleixo, 7,
cave B, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser cridas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria em tecnologias de
informação. Desenvolvimento, comercialização e representação de
software, hardware e consumíveis de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 1250 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 nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981041

TRANSPORTES DE TURISMO SANTO FORTUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 054; identificação de pessoa colectiva n.º 505301180; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010119.

Certifico que, entre João Manuel Pires Santo Fortunato e mulher Ana-
bela Alves Fortunato Santos, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes de Turismo Santo
Fortunato, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Palmira Bastos, lote 3,
8.º, frente, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi
turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio João Manuel Pires
Santo Fortunato, e uma do valor de 2000 euros, pertencente à sócia
Anabela Alves Fotunato Santo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócio 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
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981203

COVISAL TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 070; identificação de pessoa colectiva n.º 505319462 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010125.

Certifico que, entre Manuel João Salgueiro Covas e mulher Isalda
Maria Pires Marques Salgueiro Covas, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Covisal Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Nuno Álvares
Pereira, 8, 1.º, E, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículo automóvel ligeiro de passageiros.
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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 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 a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 14981130

PÓVOADISTRI � DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 029;
identificação de pessoa colectiva n.º 505217210 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 24/20010105.

Certifico que, entre António José Martins dos Santos, casado com
Maria Isabel Machado Domingos dos Santos, na comunhão de ad-
quiridos, e João Luís Viana da Silveira, divorciado, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Póvoadistri � Distribuição de
Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José relvas, 3, fre-
guesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na distribuição de publicidade.
Envelopagem e manga de plástico.

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 a sócios ou a não sócios,
a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 14980576

O PÃOZINHO DA ARROJA MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 027; identificação de pessoa colectiva n.º 505301156 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010115.

Certifico que, entre João António Candeias Velez, casado com
Isabel Maria Esteves Figueira, na comunhão de adquiridos, e Ar-
mindo Miguel Figueira, casado com Deolinda Custódia Esteves Fi-
gueira, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Pãozinho da Arroja
Mercearia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Santos, Centro
Comercial da Arroja, loja 12, no lugar da Arroja, freguesia e con-
celho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mercearia.

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
no valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 14980851

SIPFA � SINALIZAÇÃO E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 046; identificação de pessoa colectiva n.º 505268264; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010117.

Certifico que, entre Francisco José Antunes Augusto, solteiro,
maior, e Luís Miguel da Costa Pestana, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sipfa � Sinalização e Pin-
turas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
23, rés-do-chão, direito, Bairro de São Jorge, freguesia da Ramada,
concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na colocação de sinalização ho-
rizontal e vertical na via pública, estradas e outras vias rodoviárias.
Serviços especiais de pintura em pavimentos e fabris. Colocação de
publicidade e decoração de painéis e viaturas. Comércio por grosso
e a retalho de equipamentos de protecção e segurança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 9500 euros, titulada pelo sócio Francisco José
Antunes Augusto, e outra no valor nominal de 500 euros, titulada
pelo sócio Luís Miguel da Costa Pestana.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção do gerente José Antunes ou a
assinatura conjunta dos 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 14980886

TÁXI NESPEREIRA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 031; identificação de pessoa colectiva n.º 505230895 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010109.

Certifico que, entre Álvaro Ferreira e mulher Maria de Jesus Si-
mões Ferreira, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Nespereira Alta, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 2 de Abril, lote 360,
Casal da Silveira, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros. Transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subscrito
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 Álvaro Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 14980614

MEGAREPOSIÇÃO � SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 057; identificação de pessoa colectiva n.º 505228645; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010122.

Certifico que, entre Maria da Nazaré de Oliveira Magalhães, sol-
teira, maior, e Carlos Manuel Louro Diogo, casado com Maria Na-
tália Oliveira Magalhães Diogo, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Megareposição � Serviços de
Reposição, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 6, loja,
freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser cridas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de reposição e de
promoção de produtos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 2550 euros, pertencente à sócia Maria da Nazaré
de Oliveira Magalhães, e outra do valor nominal de 2 450 euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel Louro Diogo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria da Nazaré de
Oliveira Magalhães.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
14981068

AUTO TÁXIS VASLUC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 040; identificação de pessoa colectiva n.º 505286017 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010112.

Certifico que, entre José António Ferreira da Fonseca Vasconce-
los; e Lucília Maria Monteiro Cardoso Vasconcelos, casados entre
si na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Vasluc, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomaz da Anuncia-
ção, 17, rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14980797

LCS � LUÍS CUSTÓDIO SOUSA � DIVISÓRIAS AMOVÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 039;
identificação de pessoa colectiva n.º 505238870 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010112.

Certifico que, entre Luís Custódio Sousa; e Maria da Glória Ca-
tarino Miranda Sousa, casados entre si na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LCS � Luís Custódio Sousa �
Divisórias Amovíveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Contador, lote 14,
freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em divisórias amovíveis, tectos
falsos e carpintaria.

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,
sendo uma do valor nominal de 300 euros, pertencente ao sócio Luís
Custódio Sousa, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente
à sócia Maria da Glória Catarino Miranda Sousa.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-

veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14980770

TÁXIS LUBANGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 038; identificação de pessoa colectiva n.º 505260760 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010112.

Certifico que, entre Domingos Rodrigues Antunes; e Maria Ode-
te Gonçalves Ribeiro Antunes, casados entre si na comunhão geral,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Lubango, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Diogo Teive, 2, 1.º,
esquerdo, no Casal do Chapim, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos ligeiros de passageiros. Transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Domingos Rodrigues
Antunes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14980827

INFORESTUDO � ENSINO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 15 378; identificação de pessoa colectiva n.º 504532480; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010117.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Manuel da Silva Martins, por

renúncia em 14 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14981033
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PÓVOACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4484;
identificação de pessoa colectiva n.º 501354611; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 13 e 14/20010111.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de João Carlos Bernardino Gonçalves, por

renúncia em 23 de Outubro de 2000, e de Moisés Cardoso & Cas-
telo Saraiva, sociedade de revisores oficiais de contas; de Manuel
Neta Pinheiro, de Joaquim João Pereira Brites e de José Vilella &
Inácio Chambel Gião, sociedade de revisores oficiais de contas, por
renúncia em 20 de Setembro de 2000.

Nomeação de vogal do conselho de administração � António
Carlos Cruz dos Santos, casado, e de conselho fiscal � presidente �
João Fernandes & Associados, sociedade de revisores oficiais de
contas, representada por Rui Miguel Nogueira Machado; vogais �
Anabela Vieira Lourenço, solteira, maior, Isabel Maria Pereira Faus-
tino, solteira, maior; suplente � Fernando Manuel Carvalho Perei-
ra (revisor oficial de contas), casado.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 11394811

SOULIMA � COMÉRCIO DE PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633840; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 11 e 12/20010111.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de Moisés Cardoso & Castelo Saraiva, so-

ciedade de revisores oficiais de contas; de Manuel Neta Pinheiro, de
Joaquim João Pereira Brites e de José Vilella & Inácio Chambel
Gião, sociedade de revisores oficiais de contas, por renúncia em
20 de Setembro de 2000.

Nomeação do conselho fiscal � presidente: João Fernandes &
Associados, sociedade de revisores oficiais de contas, representada
por Rui Miguel Nogueira Machado; vogais: Anabela Vieira Lou-
renço, solteira, maior; e Isabel Maria Pereira Faustino, solteira, maior;
suplente: Fernando Manuel Carvalho Pereira (revisor oficial de con-
tas), casado.

Data: 23 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 11394870

PÓVOARENT � ALUGUER E VENDAS DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 527;
identificação de pessoa colectiva n.º 503032522; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 9 e 10/20010111.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de Moisés Cardoso & Castelo Saraiva, so-

ciedade de revisores oficiais de contas; de Manuel Neta Pinheiro,
revisor oficial de contas, de Joaquim João Pereira Brites e de José
Vilella & Inácio Chambel Gião, sociedade de revisores oficiais de
contas, por renúncia em 20 de Setembro de 2000.

Nomeação do conselho fiscal � presidente: João Fernandes &
Associados, sociedade de revisores oficiais de contas, representada
por Rui Miguel Nogueira Machado; vogais: Anabela Vieira Lou-
renço, solteira, maior; e Isabel Maria Pereira Faustino, solteira, maior;
suplente: Fernando Manuel Carvalho Pereira, revisor oficial de con-
tas, casado.

Data: 23 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 11394854

A MINHOTA DA PÓVOA, PASTELARIA-CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 500727430; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 5/20010117.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de

2  000  000$  para  5  000  000$ ,  median te  aumento  de
3 000 000$.

Alteração ao contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma A Minhota da Póvoa, Pastelaria-Café, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Almirante Gago Coutinho, 33, freguesia
da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 3 750 000$, pertencente ao sócio Manuel Joaquim Cos-
ta Ferreirinha, e outra no valor nominal de 1 250 000$, pertencente
à sócia Maria Rosa Cerqueira Pinto Ferreirinha.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 12019186

ASTEL � ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4904;
identificação de pessoa colectiva n.º 501470930; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 6/20010207.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração ao contrato, quanto aos artigos 3.º e 9.º, o que passa a

ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, a que corresponde a uma única quota de 5 000 000$,
pertencente ao sócio João Pessoa Vinhas.

ARTIGO 9.º

A gerência pertence ao sócio João Pessoa Vinhas, desde já no-
meado gerente, bastando a sua intervenção para obrigar a socie-
dade.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14981211

VIPERCEL � SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 10 892; identificação de pessoa colectiva n.º 502388668; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: Of.
7/000823.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Marcelo José Gomes Freitas

Lodeiro, em 18 de Abril de 2000, por renúncia.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
14970856
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A PITANGA � CAFÉ, PASTELARIA,
CERVEJARIA E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 354;
identificação de pessoa colectiva n.º 503493767; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 22 e 23/20001228.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração ao contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, o que passa a

ter a seguinte redacção:
Cessação de funções do gerente Maria Luísa da Conceição Lo-

pes Tomé, por renúncia, em 29 de Setembro de 2000;
Aumento de capital de 400 000$, para 1 002 410$, tendo em con-

sequência o artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado, é de 1 002 410$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de 501 205$, per-
tencentes uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por ambos os sócios, ora
nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14973707

M. NUNES, PROJECTOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7413;
identificação de pessoa colectiva n.º 502227702; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 11438754

LINHACONTA � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7032;
identificação de pessoa colectiva n.º 502108134; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 1/20010115.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação � data da aprovação das

contas: 16 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14973030

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FARIAS & RODRIGUES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 222;
identificação de pessoa colectiva n.º 974343862 (provisório); averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010115.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Sede: Rua de Fernando Namora, 9, 2.º, direito, freguesia da Pó-

voa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14972026

TORRES VEDRAS

LOURILÃS � COMÉRCIO DE FIOS PARA TRICÔT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3455; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/20010115.

Certifico que, para fins de publicação, a sede da sociedade em
epígrafe, foi deslocada para a Rua de 9 de Abril, n.os 7-A e 7-B, São
Pedro, Torres Vedras.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 11128070

MEGADEC � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3478; identificação de pessoa colectiva n.º P 505336294; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/200010209.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 6 de Fevereiro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Torres
Vedras, perante mim, Arminda das Dores Correia Martins, notária
respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Alexandre Santos Jorge;
2.º Ricardo José Santos Jorge.
Constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, deno-

minada Megadec � Decoração de interiores, L.da, com sede na Rua
do Poço, 6, lugar de Boavista, freguesia de Silveira, concelho de
Torres Vedras, com o capital social de 5000 euros e que se regerá
pelas cláusulas constantes do documento complementar, elaborado
nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que se
arquiva e faz parte integrante desta escritura.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Megadec � Decoração de
Interiores, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Poço, 6, lugar de Boavista,
freguesia de Silveira, concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em revestimento de pavimentos
e paredes, decoração de interiores, comércio de artigos decorativos
e similares.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo
Alexandre Santos Jorge e Ricardo José Santos Jorge.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, à qual o interessado deverá dirigir o respectivo pedido,
indicando a pessoa colectiva ou singular, a quem pretende ceder total
ou parcialmente a sua quota e o preço e condições de pagamento.

ARTIGO 7.º

§ 1.º A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e
passivamente, por ambos os sócios, que ficam desde já nomeados
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 2.º A sociedade ficará obrigada em todos os seus actos e con-
tratos apenas com a assinatura de um gerente.
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§ 3.º Aos gerentes é expressamente proibido usar a designação so-
cial em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente letras de favor, fianças ou abonações.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, qualquer um dos gerentes autorizado a efectuar o levanta-
mento do capital social para fazer face às despesas de constituição.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, serão convo-
cadas pelos gerentes com, pelo menos, quinze dias de antecedência
e por carta registada.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11114827

CONSTRUPRIMOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3460; identificação de pessoa colectiva n.º P 505269163; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/200010219.

Certifico que, foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 21 de Dezembro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de
Torres Vedras, a cargo da notária Maria Madalena Marques de Ma-
galhães, perante mim, Maria Graciete da Costa Santos,
Ajudante-Principal deste cartório, em exercício, em virtude da no-
tária respectiva, se encontrar de licença para férias, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Francisco Manuel de Carvalho Alves;
2.º Vítor dos Santos Ferreira.
Constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, com a

firma Construprimos � Construções, L.da, com sede no Casal Vale
Martelo, sem número de polícia, freguesia de Silveira, deste conce-
lho, com o cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 505269163,
nos termos constantes dos artigos do documento complementar, ela-
borado segundo o n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, o qual
depois de lido e assinado, vai ficar arquivado a fazer parte integrante
desta escritura.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construprimos � Construções, L.da,
tem a sua sede em Casal Vale Martelo, freguesia de Silveira, con-
celho de Torres Vedras, podendo ser alterada por simples delibera-
ção da assembleia geral e furará por tempo indeterminado a partir
desta data.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é: construção de imóveis e venda dos mesmos;
compra e venda de imóveis; construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, realizado quanto a metade,
constituído por duas quotas, pertencendo uma quota de 10 000 eu-
ros ao sócio Francisco Manuel de Carvalho Alves, e outra quota de
10 000 euros ao sócio Vítor dos Santos Ferreira.

§ único. Cada quota está realizada em metade do seu valor no-
minal, no montante total de 10 000 euros, correspondendo a 50% do
capital social, devendo os restantes 50% ser realizado no prazo má-
ximo de um ano a contar desta data, em proporção igual pelos sócios.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, a favor de estranhos
à sociedade, carecem do consentimento desta, gozando ainda a so-
ciedade em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar do direito
de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo neces-

sário a assinatura de ambos para obrigar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos.

ARTIGO 6.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
letras de favor, abonações e actos semelhantes que sejam estranhos
aos negócios da sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros
ou representantes, devendo os herdeiros nomear entre si um que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que forem neces-
sários, mediante as condições estabelecidas por deliberação da as-
sembleia geral.

Disposição transitória

Ficam desde já os gerentes autorizados a levantar o capital social
para fazer face às despesas de constituição, registo e aquisição de
equipamento para início da sua actividade.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11115173

NOCERAL � NOVA CERÂMICA DO RAMALHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 186; identificação de pessoa colectiva n.º 500202460; inscri-
ção n.º 29; número e data da apresentação: 5/200010125.

Certifico que, foi aumentado o capital de 168 000 000$ para
250 602 500$, subscrito unicamente pela nova sócia Cerâmica
Torreense de Miguel Pereira, Sucessores, L.da, realizado em dinhei-
ro, foi redenominado o capital para euros e alterado o artigo 4.º do
contrato de sociedade, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 250 000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma
de 27 934,68 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira Cardina;
uma de 251 392,14 euros, pertencente à sócia Graça Maria da Silva
Pereira; uma de 27 934,68 euros, pertencente ao sócio Rui Onofre
Ferreira de Matos; uma de 125 697,07 euros, pertencente ao sócio
Pedro Manuel Pereira de Matos; uma de 125 695, 07 euros, perten-
cente ao sócio Miguel Rui Pereira de Matos; uma de 139 663,41 eu-
ros, pertencente ao sócio José Miguel Pereira Rodrigues Rafael; e outra
de 139 663,41 euros, pertencente à sócia Maria teresa Pereira Rodri-
gues Rafael da Cunha Rola, e uma de 412 019,54 euros, pertencente
à sociedade Cerâmica Torreense de Miguel Pereira Sucessores, L.da

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11114886

CERÂMICA TORREENSE DE MIGUEL PEREIRA,
SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 298; identificação de pessoa colectiva n.º 500331014; inscri-
ções n.os 16 e 20; números e data das apresentações: 8 e 12/
200010125.

Certifico que, foi aumentado o capital de 474 000 000$ para
601 446 000$, por incorporação de reservas livres: Após o aumen-
to de capital ficou assim distribuido:

Uma quota de 200 482 000$, do sócio Rui Onofre Ferreira de
Matos;
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Uma quota de 200 482 000$, do sócio Manuel Pereira Cardina:
Uma quota de 100 241 000$, do sócio José Miguel Pereira Rodri-

gues Rafael;
Uma quota de 100 241 000$, da sócia Maria Teresa Pereira Ro-

drigues Rafael da Cunha Rola.
Posteriormente houve divisões de quotas e consequentes cessões e

o capital foi redenominado para euros, tendo em consequência sido
alterado o contrato da sociedade quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 3 000 000 de euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das sete seguintes quotas:

Duas quotas iguais, nos valores nominais de 100 000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Rui Onofre Ferreira de Matos
e Manuel Pereira Cardina; duas quotas iguais de 500 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Miguel Pereira Rodri-
gues Rafael e Maria Teresa Pereira Rodrigues Rafael da Cunha Rola;
duas quotas iguais de 450 000 euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Miguel Rui Pereira de Matos e Pedro Manuel
Pereira de Matos, e uma quota de 900 000 euros, pertencente à só-
cia Graça Maria da Silva Pereira.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios e
ainda de José Pereira Rodrigues Rafael, casado, residente no lugar
e freguesia de Outeiro da Cabeça, deste concelho, que continua
nomeado gerente, com dispensa de caução, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
sempre necessárias três assinaturas, sendo uma de cada um dos se-
guintes grupos de gerentes:

1.º Grupo:
a) Rui Onofre Ferreira de Matos;
b) Pedro Manuel Pereira de Matos;
c) Miguel Rui Pereira de Matos.
2.º Grupo:
a) José Pereira Rodrigues Rafael;
b) José Miguel Pereira Rodrigues Rafael;
c) Maria Teresa Pereira Rodrigues Rafael da Cunha Rola.
3.º Grupo:
a) Manuel Pereira Cardina e Graça Maria da Silva Pereira.
§ 2.º Fica vedado aos gerentes, sob cominação de responderem por

perdas e danos, obrigar a sociedade em actos alheios aos negócios
sociais, nomeadamente em abonações, fianças e letras de favor.

§ 3.º Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou
representantes do interdito, devendo entre si escolher um que
a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantive in-
divisa.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11099992

PORTA DA VÁRZEA � CHURRASCARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2028; identificação de pessoa colectiva n.º 503006017; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 1 e 6/20010123.

Certifico que, para fins de publicação, Isabel Cristina Gomes
de Sousa Graça da Luz, renunciou à gerência, em 23 de Novem-
bro de 2000, e foi alterado o contrato social quanto aos arti-
gos 3.º e 6.º, da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 1 800 000$, pertencente ao sócio Arlindo António Fernandes
Ginha, e uma do valor nominal de 200 000$, pertencente ao sócio
Alberto Marçal Alves.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, pertence ao sócio Arlindo António Fernandes Ginha,
que fica, desde já, nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assintura do sócio gerente Ar-
lindo António Fernandes Ginha.

3 � É vedado ao gerente intervir em nome da sociedade em fi-
anças, abonações, letras de favor e actos semelhantes que sejam es-
tranhos ao negócio da sociedade.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 11128127

MUDOESTE � TRANSPORTES E MUDANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2712; identificação de pessoa colectiva n.º 503924806; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 12 e 13/20010123.

Certifico que, para fins de publicação, em relação à sociedade em
epígrafe, Arlindo Jorge Dentinho António e Amílcar Casaleiro An-
tunes, renunciaram à gerência em 21 de Dezembro de 2000; o capi-
tal social foi aumentado de 2 000 000$ para 10 224 582$; feita a
redenominação do capital em euros, e consequentemente alterado o
contrato da sociedade quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3.º e
n.º 1 do artigo 4.º, os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Mudoeste � Trans-
portes e Mudanças, L.da, tem a sua sede na Rua de Raimundo Portas,
6, freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 51 000 euros, realizado em dinheiro, e cor-
responde à soma de quatro quotas: uma pertencente ao sócio Jorge
Manuel dos Anjos Santos, no valor de 17 000 euros; uma pertencen-
te ao sócio Filipe Manuel de Magalhães Maia, no valor nominal de
17 000 euros; duas pertencentes ao sócio Cláudio José Jacinto da
Silva, uma do valor nominal de 2444 euros, com a natureza de bem
próprio, e uma do valor nominal de 14 556 euros, com a natureza de
bem comum do casal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, continua a cargo dos sócios Jorge
Manuel Anjos Santos, Filipe Manuel Magalhães Maia e Cláudio José
Jacinto da Silva, podendo contudo e se for necessário, um quarto
gerente, mesmo estranho à sociedade que possua a necessária capa-
cidade profissional reconhecida pela Direcção-Geral dos Transpor-
tes, a nomear pela assembleia geral.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 11096420

ETECLAB � SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E CONHECIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3463; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010124.

Certifico que, para fins de publicação foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 2 de Janeiro de 2001, na minha residência sita na Rua do
Moinho, 36, Casal da Cruz, Varatojo, Torres Vedras, redigi o con-
trato de sociedade que se segue, o qual vai ser assinado por mim:

Luís Manuel Landeiro Vaz, casado com Dulcinea Ferreira Leitão
Landeiro Vaz, no regime de separação de bens, natural da freguesia
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de Odivelas, concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 132801108,
portador do bilhete de identidade n.º 6031220, emitido em 24 de
Março de 1997, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa.

Declaro:
Que constituo uma sociedade comercial por quotas unipessoal de-

nominada Eteclab � Sistemas e Tecnologias de Informação e Co-
nhecimento, Unipessoal, L.da, cujo contrato se regerá pelas cláusulas
constantes do documento complementar elaborado nos termos do
artigo 64.º do Código do Notariado, o qual faz parte integrante deste
documento e cujo contéudo declaro conhecer perfeitamente pelo que
dispenso a sua leitura.

Declaro ainda que não sou sócio de qualquer outra sociedade
unipessoal.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, fazendo parte integrante do con-
trato de sociedade outorgado no dia 3 de Fevereiro de 2001.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Eteclab � Sistemas e Tec-
nologias de Informação e Conhecimento, L.da, e tem sede na Rua do
Moinho, 36, Casal da Cruz, Varatojo, freguesia de São Pedro e
Santiago, concelho de Torres Vedras.

§ 1.º Por simples deliberação do sócio gerente, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou
outras formas locais de representação em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de estudo, desenvol-
vimento e implementação de soluções informáticas e de gestão do
conhecimento. Formação em gestão e informática e implementação
de tecnologias de informação.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, em qualquer momento e por simples delibera-
ção do sócio fundador gerente, subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar, participar em sociedades com objectivo idêntico ou diferen-
te do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído numa única quota pertença do sócio funda-
dor Luís Manuel Landeiro Vaz.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será exercida
pelo seu único sócio que, desde já, fica nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, será
necessário apenas a sua assinatura.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nas condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os herdeiros e representantes do falecido ou inter-
dito, os quais nomearão um de entre eles, que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Os lucros que resultarem do balanço anual, deduzida a parte des-
tinada a reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reservas,
fundos ou provisões sem qualquer limitação ou serem distribuídos
pelo sócio se assim for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As reuniões das assembleias gerais serão convocadas nos termos
da lei.

Disposição transitória

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos que

sejam celebrados em nome da sociedade pelo gerente que a vincula,
nos termos do contrato, a partir da data da sua constituição e antes
de efectuado o registo definitivo, ficando desde já dada autorização
para movimentar o capital social, depositado no banco.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 11128143

OS FRUTOS DO FUTURO � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1160; identificação de pessoa colectiva n.º 501859420; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20010124.

Certifico que, para fins de publicação, em relação à sociedade em
epígrafe, o capital social foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$
e sua redenominação em euros, tendo alterado o contrato social
quanto aos artigos 12.º e 13.º do Capítulo 3.º, os quais ficaram com
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 12.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde ao valor das quotas subscritas pelos sócios.

ARTIGO 13.º

Cada uma das quotas dos sócios Acúrcio Paulo Antunes dos San-
tos e Alexandre Francisco Antunes dos Santos, são do valor nomi-
nal de 498,80 euros;

A quota da sócia Fernanda Maria Antunes dos Santos é do valor
nominal de 2001,20 euros;

As quotas do sócio Sérgio Manuel Antunes dos Santos são, res-
pectivamente, do valor nominal de 498,80, seu bem próprio e outra
do valor nominal de 1502,40 euros, bem comum.

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

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 11128232

COMPUVEDRAS, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3474; identificação de pessoa colectiva n.º P 505345935; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/200010207.

Certifico que, foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade:
No dia 5 de Fevereiro 2001, no 2.º Cartório Notarial de Torres

Vedras, perante mim, Arminda das Dores Correia Martins, notária
respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Rogério Paulo Fialho Gonçalves;
2.º Teresa Maria Barata Gomes.
Constituem uma sociedade comercial por quotas, com a denomi-

nação Compuvedras, Informática, L.da, com sede na Estrada Muni-
cipal, casa 10, no lugar de Loubagueira, freguesia de Maxial, deste
concelho, com o capital social de 5000 euros, que se regerá pelos
artigos constantes do documento complementar, elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que se arquiva
e faz parte integrante desta escritura.

1.º

A sociedade adopta a denominação de Compuvedras, Infor-
mática, L.da, e tem a sua sede na Estrada Municipal, casa 10, em
Loubagueira, freguesia de Maxial, deste concelho, contando-se o seu
início a partir de hoje, por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto a venda de computadores, assistên-
cia técnica, peças para computadores, venda de consumíveis ligados
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aos computadores, cursos de informática, venda de equipamentos de
escritório tais como: mobiliário, material de desenho, heliografia,
fotocópias, registadoras, máquinas de escrever, máquinas de calcular,
plotters, faxs, fotocopiadoras, telefones, artigos de papelaria e ser-
viços de informática.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma com o
valor nominal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rogério Paulo
Fialho Gonçalves, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente para adquirir, alienar ou onerar bens sociais ou imó-
veis e para a representação, em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, porém a favor de estra-
nhos, fica dependente do consentimento do outro sócio da sociedade.

6.º

Salvo, quando a lei exigir imperativamente outras formalidades,
as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas expe-
didas aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11114681

VILA FRANCA DE XIRA

FCTECH � FORTE DA CASA, COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5054/20010111; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20010111.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada, que se rege pelo seguinte contrato:

Marco António dos Santos Mateus, casado com Ana Cristina
Correia da Silva Antunes, no regime de comunhão de adquiridos,
residente no largo de Luís de Camões, 14, 2.º, direito, Forte da Casa;

Paulo Jorge da Luz Ferreira, solteiro, maior, residente na Rua de
16 de Março, 4, cave esquerda, Forte da Casa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fctech � Forte da Casa, Comér-
cio de Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 37,
piso 1, loja, no lugar e freguesia de Forte de Casa, concelho de Vila
Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, representa-
ção e importação de produtos informáticos. Raparação, manutenção
e assistência de equipamentos e software informático. Aluguer de
equipamento. Criação e manutenção de páginas na internet. Forma-
ção. Centro de cópias, papelaria, livraria e tabacaria.

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 no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a
não sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Marco António dos
Santos Mateus.

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 compolementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original

2 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851438

FRAZÃO & SOLANO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4957/001017; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/001017.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada, que se rege pelo seguinte contrato:

José Maria Frazão Rodrigues, casado com Cremilde Maria Cor-
reia Solano Rodrigues, no regime de comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Gago Coutinho, 43, 1.º, esquerdo, Bairro do Para-
íso, Vila Franca de Xira;

Cremilde Maria Correia Solano Rodrigues, casada com o anterior,
no indicado regime e com ele residente.

1.º

A sociedade adopta a firma Frazão & Solano � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede no Casal do Bizau nos Cotovios,
freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ únicio. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para outro limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas locais de representação em território
nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é a indústria hoteleira-restaurante.

3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se inteiramente subs-
crito e realizado em dinheiro pelos sócios e corresponde à soma das
seguintes quotas:

Uma de 3000 euros, pertencente ao sócio José Maria Frazão Ro-
drigues;

Uma de 3000 euros, pertencente à sócia Cremilde Maria Correia
Solano Rodrigues.

4.º

A sociedade não poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital.

§ único. Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos
de que ela necessite, nos termos e condições a acordar em assem-
bleia geral.

5.º

A gerência da sociedade compete aos sócios, que ficam desde já
nomeados gerentes, com dispensa de caução, e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se validamente apenas com a assinatura
de um dos gerentes.

§ 2.º Por decisão da assembleia geral, podem ser nomeados pro-
curadores ou mandatários da sociedade, inclusivé com poderes da
gerência, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A cessão de quotas entre os sócios e a cessão destes a estranhos
à sociedade depende do consentimento de ambos os sócios.
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7.º

Os lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reservas, terão o destino que for acordado
em assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias.

Está conforme o original

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13847600

CÓPIAS E COMPANHIA � FOTOCÓPIAS,
ENCADERNAÇÕES E ESTAMPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3750/970120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503820881; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 15 e 16/001110.

Certifico que, a sociedade em epígrafe requereu os seguintes ac-
tos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Henrique Teixeira da Guia
Costa, por renúncia em 28 de Julho de 2000;

2.º Alterou parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e devidamen-
te depositado, é de 1 500 000$, e corresponde à soma de cinco quo-
tas, no valor nominal de 300 000$, cada uma, pertencente uma, a
cada um dos sócios.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Maria do Car-
mo Gonçalves Almeida e Henrique Teixeira da Guia Costa que desde
já ficam designados gerentes, bastando as duas assinaturas para
obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original

26 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13850423

VÍTOR FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4951/001004; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 4/001004.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Vítor Manuel Alves Correia Ferreira, casado com Maria Josefa da
Silva do Monte, no regime de comunhão de adquiridos, residente na
Urbanização da Saibreira, lote 9, 1.º, esquerdo, Castanheira do Ribatejo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Ferreira, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Saibreira,
lote 9, 1.º, esquerdo, em Castanheira do Ribatejo, freguesia de Cas-
tanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Comércio por grosso de cereais,
sementes, leguminosas e oleaginosas e sucatas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio Vítor Manuel Alves
Correia Ferreira.

2 � O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13847376

SERVIALVES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5030/001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 504242229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001213.

Certifico que, a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
9 624 100$, realizado em dinheiro, alterou parcialmente o contrato
quando aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, nos seguintes termos:

1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Servialves � Trans-
portes, L.da, e fica com a sua sede na Rua da Juventude, 9,
rés-do-chão, loja 17, em Alvrca do Ribatejo, freguesia de Alverca
do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos e ocasionais de
mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 024 100$, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma quota de 5 012 050$, pertencente à sócia Vera Susana Vieira
Alves, e uma de 5 012 050$, pertencente à sócia Ana Cristina Iná-
cio Aroil.

4.º

1 � A gerência, já atribuída ao não sócio António Manuel Fran-
ça Alves, é agora, também, atribuída à sócia Ana Cristina Inácio
Aroil, desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de ambos os ge-
rentes.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Re-
sende Ferreira Santos Costa. 13851012

AUTO TÁXIS MOTA & NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5015/001130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500905029; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/
001130.

Certifico que, a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
602 410$, realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais pelos
sócios, redenominou e alterou parcialmente o contrato, quando aos
artigos 1.º, 3.º, e 5.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Auto Táxis Mota & Novais, L.da, tem
a sua sede na Urbanização da Quinta da Piedade, 2.ª fase, lote 61,
3.º, A, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca
de Xira, durará por tempo indeterminado e conta-se o seu início no
dia 4 de Outubro de 1968, data da sua constituição.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2001 8014-(87)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Gil Santos
Margarido e Georgina de Jesus Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos geren-
tes Gil Santos Margarido e Rui Santos Margarido, sendo suficiente
a intervenção de um gerente para vincular a sociedade.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13850890

RUBIMAQ � ALUGUER DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5057/20010115; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/20010115.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma Rubimaq � Aluguer de Máquinas
Industriais, L.da, e durará por tempo indeterminado, a contar desta
data.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede social em Casal da Varzea, Es-
trada de Arruda, armazém 1, freguesia de Alverca do Ribatejo, con-
celho de Vila Franca de Xira, podendo ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples delibera-
ção da gerência.

2 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipamen-
tos industriais.

ARTIGO 4.º

Participações

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá livremente
adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou
interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade, noutras
sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou consórcios,
existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei re-
guladora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos respecti-
vos orgãos sociais e praticar os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 1650 euros, pertencente ao sócio José
Soares Nobre Ramalho;

b) Uma no valor nominal de 1650 euros, pertencente ao sócio
Hélio António Justino Neves;

c) Uma no valor nominal de 850 euros, pertencnete ao sócio Rui
Manuel Marques Ferreira;

d) Uma no valor nominal de 850 euros, pertencente ao sócio Rui
José Ferreira da Silva.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a cinquenta vezes o capital so-
cial inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A transmissão total ou parcial de quotas a terceiros depende do

consentimento da sociedade.
3 � Nas cessões de quotas a estranhos, os sócios têm direito de

preferência na sua aquisição na proporção da sua participação social.
4 � A infracção do disposto nos números anteriores torna inefi-

caz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo do dis-
posto na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º.

5 � Em caso de falecimento de sócio, a respectiva quota não se
transmitirá aos sucessores do falecido, devendo a sociedade
amortizá-la, adquiri-la ou fazer adquirir por sócio ou por terceiro; a
contrapartida da amortização ou aquisição será equivalente ao valor
nominal da quota.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � Além do caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a socieddae
poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o sócio;
b) Falência do titular da quota, judicialmente declarada;
c) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judicial

da quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular de qualquer das disposi-

ções deste pacto social, designadamente transmissão de quota com
violação ao disposto no artigo 6.º, bem como das deliberações da
assembleia geral.

2 � A contrapartida da amortização da quota será a que para a
quota resultar do último balanço aprovado à data da amortização, a
pagar no prazo de seis anos.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos
negociáves, nos termos e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, sócios
ou não sócios, eleitos e livremente exonerados conforme deliberado
em assembleia geral.

2 � Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não remu-
nerados, conforme deliberado pela assembleia geral.

3 � Os gerentes exercerão os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei e
sem prejuízo das disposições dos presentes estatutos, e ainda den-
tro dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos sócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

5 � Nos actos e contratos a sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de qualquer dos seus gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade

com poderes estabelecidos nos termos do n.º 4 deste artigo.
6 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.
7 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios, os quais

não auferiram qualquer remuneração pelo exercício dos respectivos
cargos.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas, diri-
gidas aos sócios para os endereços constantes dos registos sociais e
expedidas com a antecedência mínima de quinze dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estranhos,
na assembleia geral, seja ordinária ou extraordinária ou universal ou
em deliberações unânimes por escrito, mantendo-se válido o man-
dato conferido para o efeito enquanto não for revogado.
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3 � As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria
dos votos.

ARTIGO 11.º

Resultados do exercício

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com a referência a 31 de

Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apreciação
dos sócios, conjuntamente com o relatório de gestão e a proposta
sob aplicação ou tratamento de resultados.

3 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para
o fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o
destino que lhes for dada em assembleia geral.

4 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada dos
lucros.

ARTIGO 12.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos da lei sendo li-
quidatário o gerente.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851551

CIRACIAL � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4677/991202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504757369.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13902520

CONSTRUSAN � CONSTRUÇÃO CIVIL E SANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4138/980408; identificação de pessoa colectiva
n.º 501853294; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 5 e 6/010115

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
1.º Cessação de funções de administrador de João Francisco da

Silva Simões, por renúncia em 11 de Dezembro de 2000;
2.º Nomeação de administrador:
Administrador nomeado (vogal) � Francisco Miguel Costa da

Silva, casado, residente na Rua do Trabalhador, 1, 2.º, esquerdo,
Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira;

Data � 15 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13851721

TRANSTOIROS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5047/20010104; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/20010104.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada, que se rege pelo seguinte contrato:

Inácio Gonçalves da Costa Torrão, casado com Maria Júlia da
Piedade Lobo Torrão, no regime de comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Isabel Dumond, 1, rés-do-chão, esquerdo, Casta-
nheira do Ribatejo;

Paulo Alexandre da Piedade da Costa Torrão, casado com Cecí-
lia Maria Domingos Raimundo Torrão, no regime de comunhão de
adquiridos, residente na Rua da Cevadeira, lote 37, 3.º, esquerdo,
Castanheira do Ribatejo.

1.º

A sociedade adopta a firma Transtoiros Transportes, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Isabel Dumond, 1, rés-do-chão, esquerdo, lugar e
freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

§ únicio. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, representado por duas quotas de 25 000 euros, uma de
cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade que
terá o direito de preferência em primeiro lugar e em segundo os res-
tantes sócios.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis de e para
a sociedade, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Está conforme o original

7 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Re-
sende Ferreira Santos Costa. 13851292

RATINHO E ROLETA � COMÉRCIO DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5039/001220; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/001220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

António Alberto Figueira Marcelino, casado com Carla Maria da
Silva Lopes Louro Marcelino, no regime de comunhão de adquiri-
dos, residente no Casal Matos da Boiça, Loja Nova, Vila Franca de
Xira. Joaquim Dias da Silva, solteiro, maior, residente na Barroca
de Cima, 38, rés-do-chão, esquerdo, Vila Franca de Xira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Ratinho e Roleta � Comér-
cio de Pão e Bolos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Hum-
berto Delgado, 13, A, loja B, freguesia e concelho de Vila Franca
de Xira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
pão e bolos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 005 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 502 500$ cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que, desde já,
ficam nomeados gerentes.
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§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851063

ALVES & VALE � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4829/000526; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4 e 5/001109.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes ac-
tos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Ricardo Sérgio Pinela Pi-
res, por renúncia em 31 de Outubro de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º

1.º

A sociedade adopta a denominação de Alves & Vale �Contabi-
lidade e Consultoria, L.da, tem a sua sede na Quinta de Santo Amaro,
lote 2, 3.º, direito, Montegordo, freguesia e concelho de Vila Fran-
ca de Xira.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de 1675 euros
pertencente ao sócio Gonçalo Manuel Freitas Mendes Alves, outra
de 1662,50 euros pertencente à sócia Dina Teresa Rodrigues do Vale
e outra de 1662,50 euros, pertencente à sócia Eugénia Maria Rodri-
gues do Vale.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13850270

JCMS � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5045/010103; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

José Carlos de Matos Semedo, casado com Isabel do Rosário São
Pedro Carita Semedo, no regime de comunhão de adquiridos, resi-
dente no Casal da Serra, Bragas, lote 110, Póvoa de Santa Iria.

Isabel do Rosário São Pedro Carita Semedo, casada com o ante-
rior no referido regime e com ele residente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de JCMS � Comércio de
Alumínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Serra, Bragadas,
lote 110, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca
de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício do comércio, fabri-
co, importação e exportação de alumínios e ferro.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio José
Carlos de Matos Semedo; e

Outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Isabel
do Rosário São Pedro Carita Semedo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 75 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio José Carlos de
Matos Semedo que, desde já, fica nomeado gerente com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

ARTIGO 5.º

A 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 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851241

ULTROPIC, S. A., � SUCURSAL PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5058/010115; inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 19/010115.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:

Deslocação do local da representação para a Avenida de D. Vi-
cente Afonso, 33, 10.º, Póvoa de Santa Iria, freguesia de Póvoa de
Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

Data da deliberação: 22 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851578
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MITSUBISHI MOTORS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 684/740509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500293520; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 38 e ins-
crição n.º 43; números e data das apresentações: 4 e 5/
001214.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de re-
gisto:

1.º Cessação de funções de administrador-delegado-adjunto de
Shiro Matsumoto por renúncia em 24 de Novembro de 2000.

2.º Nomeação de administrador-delegado-adjunto.
Administrador nomeado: Kazuyoshi Goto, casado, residente na

Praceta de Bernardo Santareno, Edifício Panorama, 3, 8.º, direito,
Lisboa.

Data da deliberação: 24 de Novembro de 2000.
Prazo: até final do triénio de 1999-2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13850865

XIRATOUR � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2062/900613; identificação de pessoa colectiva
n.º 502364688; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 2/001120.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:

Deslocação da sede para a Estrada Nacional n.º 1, Póvos, fregue-
sia e concelho de Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13850636

SERRURBANA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3809/970401; identificação de pessoa colectiva
n.º 503982970; inscrição n.º 4; números e data das apresen-
tações: 8 e 9/010104.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
9 024 100$, realizado em dinheiro. Redenominou e alterou parcial-
mente o seu contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º

1.º

A sociedade adopta a firma Serrurbana � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da e tem a sua sede no Centro Comercial Serra
Nova, loja 59, Casal da Serra, freguesia de Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
50 000 euros, representado por três quotas:

Uma de 20 000 euros do sócio Ernesto da Silva Valente;
Duas de 15 000 euros, uma de cada um dos sócios Rui Paulo

Mendes Filipe e Ana Cristina Henrique Valente Filipe.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851268

FILAGÁS, ESTUDOS MONTAGENS INSTALAÇÕES GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3996/971120; identificação de pessoa colectiva
n.º 502765313; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/
010119.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, nos seguintes termos:

1.º

A sociedade mantém a firma Filagás � Estudos, Montagens e Ins-
talações de Gás, L.da e vai ter a sua sede na Urbanização de Olival de
Santo António, lote 7, Sobralinho, freguesia de Alverca, concelho de
Vila Franca de Xira.

§ único. (Mantém-se.)

2.º

A sociedade tem por objecto estudos, projectos, instalações e co-
mercialização de gás.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13851829

LISMARVILA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5090/010209; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a denominação de Lismarvila � Empreendimentos Imobiliá-
rios, S. A., rege-se pelo presente contrato de sociedade e pela legis-
lação aplicável às sociedades anónimas e dura por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 10,
Edifício Pratagi, bloco 4, piso 6, freguesia de Alverca, concelho de
Vila Franca de Xira.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação da
sociedade, em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, venda ou arrendamento de
bens imóveis e a realização, promoção e gestão de urbanizações, bem
como a construção, promoção, comercialização e gestão de edifícios
ou parte deles e ainda actividades de consulta e planeamento urba-
nístico e direcção e fiscalização de obras e empreitadas. A sociedade
poderá ainda destinar-se à revenda de bens imóveis adquiridos para
esse fim.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e encontra-se representado por 100 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas.
3 �As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,

50, 100, 500, 1000, 10 000, 20 000, 50 000 e 100 000 acções.
4 � As acções são reciprocamente convertíveis em acções ao

portador ou nominativas e poderão revestir forma meramente escri-
tural.
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5 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos de ac-
ções ou obrigações serão assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela por eles autorizada ou por um ou mais
mandatários da sociedade para o efeito designados.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital social

A administração, com voto favorável da maioria dos seus mem-
bros, fica autorizada, após parecer favorável do órgão de fiscaliza-
ção, a proceder ao aumento do capital social até, ao limite de
1 000 0000 euros, a realizar nos termos e condições que forem de-
liberados, por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Podem os accionistas prestar suprimentos à sociedade nos termos
e condições que vierem a ser contratados com esta.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos do capital social da sociedade em dinheiro, os ac-
cionistas terão direito de preferência, a exercer proporcionalmente às
acções detidas, na subscrição de novas acções, relativamente a quem
não for accionista, salvo diferente deliberação da assembleia geral,
nos termos do artigo 460.º do Código da Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Outros direitos de preferência

1 � Os accionistas gozam de direito de preferência nas transmissões
de acções a favor de terceiros, de acordo com as seguintes regras:

a) O accionista que pretenda transmitir a totalidade ou parte das suas
acções deverá comunicar a sua vontade por escrito ao presidente do
conselho de administração indicando a identificação do adquirente,
o número das acções a transmitir, o preço de venda por acção, as
condições de pagamento e demais condições do negócio projecta-
do. Deverá ainda comunicar se pretende vender as acções em bloco
ou se aceita que os restantes accionistas as adquiram parcialmente;

b) O presidente do conselho de administração, dentro dos cinco
dias seguintes à recepção da comunicação referida na alínea a) e
mediante carta registada com aviso de recepção, dará conhecimento
aos restantes accionistas da referida proposta de venda, dispondo
estes de um prazo até 15 dias a contar da data da recepção das
cartas para exercerem o direito de preferência, mediante comu-
nicação por escrito dirigida ao presidente do conselho de
administração;

c) Se mais de um accionista exercer o seu direito de
preferência proceder-se-á a rateio das acções a transmitir na
proporção do número de acções já pertencentes a cada um
dos preferentes;

d) Os accionistas que tiverem exercido o direito de pre-
ferência na transmissão de acções mediante comunicação por
escrito ao presidente do conselho de administração, deverão pro-
ceder a todas as diligências tendo em vista a concretização de ne-
gócio nos 15 dias seguintes ao envio desta comunicação;

e) Caso os accionistas não exerçam o direito de preferência nos
termos e no prazo indicado na alínea b), poderá ser realizado o ne-
gócio projectado dentro dos 15 dias seguintes;

f) A transmissão de acções efectuada em violação das normas deste
artigo é nula e a sociedade não reconhecerá como sócio o adquirente,
rejeitando a sua inscrição no livro de registo de acções.

2 � O disposto no presente artigo não se aplica às transmissões
de acções a favor de sociedades com quem, nos termos do ar-
tigo 486.º do Código das Sociedades Comerciais, os accionistas di-
recta ou indirectamente tenham ou estejam numa relação de domí-
nio e durante o período em que tal domínio se mantenha, bem como
a favor de ascendentes e descendentes até ao segundo grau em li-
nha recta dos accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Composição

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e um fiscal único ou um conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam as acções registadas ou depo-
sitadas em seu nome.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral por qualquer pessoa, mediante carta dirigida ao
presidente.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por um período de quatro anos e que poderão sempre ser
reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e diri-
gir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do con-
selho de administração e conselho fiscal, bem como exercer as de-
mais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 12.º

Convocação da assembleia geral

No caso de acções nominativas, as convocatórias da assembleia
geral devem ser feitas por cartas registadas com pelo menos 21 dias
de antecedência sobre a data da reunião da assembleia, podendo na
primeira convocatória ser logo marcada uma segunda data para reunir
caso a assembleia não possa reunir na primeira data marcada, desde
que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 13.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondem a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação a assembleia geral pode funcionar e va-
lidamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas
acções correspondam.

2 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte as delibera-
ções da assembleia geral serão tomadas por maioria simples dos
votos emitidos em cada reunião, não se contando as abstenções, salvo
quando a lei exigir maioria qualificada.

3 � As deliberações da assembleia geral sobre as seguintes
matérias devem ser aprovadas por pelo menos 75% dos votos
emitidos:

a) Alteração do contrato, fusão, cisão, transformação e dissolu-
ção da sociedade;

b) Aquisição, alienação, oneração ou locação dos bens imóveis ou
de estabelecimentos comerciais, bem como a aquisição, a constitui-
ção e a transmissão de direitos sobre imóveis.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete membros, que
podem ou não ser accionistas, eleitos pela assembleia geral por um
período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por suces-
sivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os seus membros o respectivo presidente.

3 �Na falta ou impedimento definitivos de qualquer administra-
dor os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tenha sido eleito.
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ARTIGO 15.º

Competência

Cabe ao conselho de administração exercer os mais amplos pode-
res de administração da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos e aumentos de

capital, apresentando à assembleia geral as correspondentes propostas;
e) Adquirir, alienar, onerar ou locar bens imóveis ou estabeleci-

mentos comerciais, bem como adquirir, constituir e transmitir direi-
tos sobre bens imóveis desde que para o efeito solicite e obtenha a
autorização da assembleia geral;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar
ou receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-

trato de sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando

com toda a precisão os actos ou categorias de actos que estes po-
dem praticar e a duração do mandato.

ARTIGO 16.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a sociedade em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais administradores a quem o con-

selho de administração tenha conferido os necessários poderes, nos
termos da respectiva delegação;

3 � A sociedade obriga-se ainda pelos mandatários constituídos,
nos termos dos respectivos instrumentos de mandato.

SECÇÃO III

Fiscal único ou conselho fiscal

ARTIGO 17.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal composto por três membros efectivos e um suplen-
te, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por quatro anos e
reelegíveis por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � De entre os membros eleitos para o conselho fiscal, a assem-
bleia geral designará o seu presidente.

CAPÍTULO IV
Aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

Atribuição de lucros

1 � Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercí-
cio, depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, im-
postas por lei, terão a aplicação para reservas e dividendos que a
assembleia geral deliberar.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exer-
cícios sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 20.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, os membros do

conselho de administração em exercício serão os liquidatários da so-
ciedade.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13854615

PAULO & BALICHA � EXPLORAÇÃO
DE SNACK-BARS E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5062/010117; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 10/010117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Paulo & Balicha �
Exploração de Snack-Bars e Restaurantes, L.da, tem a sua sede na
Travessa de Carminda dos Santos Costa, 2, loja B, freguesia de
Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

2 � A gerência poderá deliberar a transferência da sede social
para qualquer localidade do concelho de Vila Franca de Xira ou de
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de alimenta-
ção e bebidas: restaurantes, snack-bars, café, churrascaria e pronto
a comer.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a duas quotas de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios, respectivamente, Paulo Luís da Silva Casquinha e
Luís Manuel Alves Balicha Casquinha.

2 � A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações su-
plementares ao capital, até ao montante global de 100 000 euros

3 � A assembleia geral fixará o número, o valor e o prazo das
prestações exigíveis de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, activa e passiva-
mente, em juízo ou fora dele, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, é competência dos gerentes, que
podem ser sócios ou não.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
2 � São nomeados gerentes os sócios Paulo Luís da Silva

Casquinha e Luís Manuel Alves Balicha Casquinha.
3 � É vedado aos gerentes vincular a sociedade em obrigações,

actos e contratos alheios ao seu objecto social, nomeadamente, em
fianças, subfianças e letras de favor.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a familiares de sócios, carece do consen-

timento da sociedade;
3 � Na cessão de quotas a sociedade prefere aos sócios não ce-

dentes; estes preferem a terceiros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras forma-
lidades, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13851683

MONTALFER � MONTAGENS E CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1159/820713; identificação de pessoa colectiva n.º 501316981;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data da apresentação: 6, 7 e
8/010117.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções de gerentes Manuel Simões Luís e Rogério
Vítor dos Santos Lopes d�Avelar, por renúncia em 19 de Dezembro
de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, corpo do
3.º, 6.º e 7.º, nos seguintes termos:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Montalfer � Montagens
e Construções Metálicas, L.da e tem a sua sede na Rua de João
Branco, 12, 4.º, direito, lugar e freguesia do Sobralinho, concelho
de Vila Franca de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
1 600 000$, representado por duas quotas:

Uma de 1 024 000$ do sócio Lucílio José Lopes Ferreira Neto;
Outra de 575 000$ da sócia Maria Catarina Rosa Esparteiro Neto.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios, estando já nomeado gerente o sócio Lucílio José Lopes Fer-
reira Neto e sendo nomeada gerente, desde já, a sócia Maria Cata-
rina Rosa Esparteiro Neto.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é necessá-
ria a assinatura em conjunto de dois gerentes, excepto para aceitar,
sacar e endossar letras e emitir cheques e actos de mero expediente
em que é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13851667

PAULA & MACEDO � SERVIÇOS DE LIMPEZA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4773/000316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504556304; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
010206.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato quanto ao artigo 3.º, nos seguintes termos:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 7400 euros e corresponde à soma de duas quotas, nos valores
de 5920 euros e outra no valor de 1480 euros, todas em nome de
Valério António Macedo Costa.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854798

JOSAMIL � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3346/950518; identificação de pessoa colectiva
n.º 503471747; averbamentos n.ºs 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 8; números e data da apresentação: 7, 8 e 9/010105.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente da sociedade em epígrafe
Agostinho da Silva Leite e João dos Santos Mimoso, por renúncia
em 27 de Dezembro de 2000.

2.º Nomeação de gerentes:
Gerentes nomeados: José Augusto Farinha e Alberto Augusto

Ramos.
Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851314

ALVERCA EXPRESSO � ENTREGAS DOMICILIÁRIAS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3371/950703; identificação de pessoa colectiva
n.º 503470732; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
010112.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
8 024 100$, realizado em dinheiro e alterou parcialmente o contrato
quanto ao artigo 4.º nos termos seguintes:

4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais, no valor nominal de 25 000 euros, uma de cada um
dos sócios António Mangaz Esteves e Maria Leonilde Simões
Alves Esteves.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851454

A MOLEIRINHA, CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1631/870126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501774416; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
010119.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
1 100 000$, realizado em dinheiro e alterou parcialmente o contrato
quanto aos artigos 3.º, 4.º e 5.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 750 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade será desempenhada pela sócia Maria
Adélia Guerra da Cruz Tomaz, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos incluindo na
compra e venda de veículos automóveis.

5.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente ao dobro do capital
social.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851810
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RAFAEL & AVELAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 473/671104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500909962; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 13; números e data da apresentação: 12 e 13/001214.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Tomás da Mota Dias por
renúncia em 24 de Outubro de 2000.

2.º Alterou parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Rafael & Avelar, L.da, com
sede na Urbanização do Casal da Serra, lote 92, 1.º, direito, em
Póvoa de Santa Iria, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de
Vila Franca de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 200 000$ uma de cada um dos sócios Paulo
Jorge Ferreira Soeiro e Filomena Maria Boim Esteves Ferreira
Soeiro.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração fica a cargo
de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13850962

M.C.T.P. � MONTAGENS DE CHAPA E PERFIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3611/960729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503715492; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
010119.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e liquidação da
sociedade em epígrafe em 6 de Dezembro de 2000.

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851799

VECOTEJO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1960/891106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502246081; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 9/
000508.

Certifico que a sociedade em epígrafe reduziu o seu capital
no montante de 480 000 000$ e alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 4.º, n.º 1, 14.º e 17.º, nos seguin-
tes termos:

ARTIGO 4.º

O capital integralmente realizado é de 25 000 000$ dividido em
25 000 acções de 1000$ cada uma.

Que, dando cumprimento à deliberação tomada na mesma reunião
da assembleia, substituem o conselho de administração por um ad-
ministrador único e o conselho fiscal por um fiscal único, tendo fi-
cado desde logo nomeado administrador, o ora outorgante acima
identificado.

E, em consequência, altera os estatutos da sociedade, eliminando
os n.ºs 1, 4, 5 e 6 do artigo 5.º e acrescentando um n.º 6 ao artigo 14.º,
o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

O conselho de administração pode ser substituído por um adminis-
trador único, com todas as competências e com a mesma duração do
mandato.

Acrescentando ao artigo 17.º um número 4, com a seguinte redacção:

ARTIGO 17.º

Quando se verifiquem as condições em que a lei o permita e os
sócios o deliberem, o conselho fiscal pode ser substituído por um
fiscal único, e um suplente, obrigatoriamente revisores oficiais de
contas, com todas as competências deste, e com a mesma duração
de mandato.

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

25 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria José Re-
sende Ferreira Santos Costa. 13890751

TRANSPORTES TIAGO & VENÂNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4192/980522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504186620; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
010202.

Certifico que por acta de 10 de Janeiro de 2001 foi nomeado ge-
rente João Manuel Rosa Tiago, casado, residente em Casal da
Empardiada, Alverca do Ribatejo. Data: 10 de Janeiro de 2001.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13854747

PLANOCEM � CONSULTORES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5082/010130; identificação de pessoa colectiva
n.º 504280635; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/
010130.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capi-
tal em 602 410$, realizado em dinheiro. Redenominou e alterou
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º2, e 3.º nos se-
guintes termos:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 1,
3.º, frente, Quinta dos Caniços, freguesia de Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas:

Uma do valor nominal de 3500 euros e outra do valor nominal de
1000 euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto Tempêro
Martinho; e

Uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Rosinda
Maria Valério Martins Martinho.

Declararam os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade que
o dinheiro do aumento deu já entrada na caixa social e que não
são obrigados pela lei ou pelo contrato à realização de outras en-
tradas.

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

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13855530
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AUTO-PEÇAS, TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3744/970116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503821500; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
010201.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
2410$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parcialmente
o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, nos termos seguintes:

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de veículos
automóveis novos e usados, peças e acessórios do ramo automóvel.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas
iguais do valor nominal de 2000 euros, cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Francisco José de Oliveira Teixeira e Maria
Avelina Henriques Paiva Teixeira e duas iguais do valor nominal de
500 euros pertencendo uma a cada um dos sócios Edgar Alexandre
Paiva Teixeira e Vanessa Alexandra Paiva Teixeira.

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

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 13854704

SILVERCEL � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5046/010103; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Ejazunnisan Kadodya, casada com Abdul Aziz Mohamed Ali
Kadodya, no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua de
José Raimundo Nogueira, lote 6, 1.º, esquerdo, Alverca do Ribatejo.

Fauzia Yasmin Abdul Aziz Bijapuri Kadodya, casada com
Mahomed Ali Kadodya, no regime de comunhão de adquiridos, resi-
dente na referida morada.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Silvercel � Comércio de
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Raimundo No-
gueira, lote 6, 1.º, esquerdo, Alverca do Ribatejo, freguesia de Al-
verca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de telecomunicações e comércio de equipamentos celulares e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas:

Uma do valor nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia
Ejazunnisan Kadodya;

Uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Fauzia
Yasmin Abdul Aziz Bijapuri Kadodya; e

Uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Safoora
Bibi Kadodya

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos não sócios,

Mohamed Usman Kadodya e Mahomed Ali Kadodya, ambos casados
e residentes na Rua de José Raimundo Nogueira, lote 6, 1.º, esquerdo,
Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, que desde já, ficam nomea-
dos gerentes..

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851250

VISUALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5068/010119; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 12/010119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Jorge Filipe Costa Francisco, divorciado, residente na Quinta da
Piedade, 2.ª Fase, 33, 4.º, esquerdo, Póvoa de Santa Iria.

António Carlos Fernandes da Fonseca Dias, casado com Luísa
Margarida Meneses Dias Fonseca, no regime de comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua da Cidade Devnia, 13, 3.º, direito, Vila
Franca de Xira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Visualconta � Contabilidade e
Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da República, 2, 2.º,
freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais filiais, agências ou outras formas de represen-
tação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, consultoria fiscal para os negócios e a gestão.

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 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 a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851845
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PORTALEGRE
ELVAS

CERSUL � AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
DE CEREAIS DO SUL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 623/
910215; identificação de pessoa colectiva n.º 502497645; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 3/010312.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, que
foi registado o seguinte acto:

Aumento de capital de 250 000 000$ para 342 000 000$, sendo
a importância do aumento de 92 000 000$, realizado por novas en-
tradas em dinheiro mediante a emissão de 92 000 novas acções com
o valor nominal de 1000$.

Tendo em consequência sido alterado o artigo 8.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a seguinte alteração:

ARTIGO 8.º

O capital social é de 342 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a 342 000 acções nominativas com o valor
nominal de 1000$ cada.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08874905

IBERMETI � SOCIEDADE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 829/
950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503327310; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/010312.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, que
foi lavrado o seguinte acto:

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de 900 000$ e 100 000$, ambas pertencentes ao sócio Marce-
lino Manuel Palminha Cascalheira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade bem como a sua representação em juízo e
fora dele, será exercida pelos gerentes eleitos em assembleia geral.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
fianças, sub-fianças ou outras semelhantes.

§ 3.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada basta
a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joa-
quim Conceição Correia. 08874930

TRANSPORTES CATANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1073/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504309862; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data da
apresentação: 5 e 6/010313.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, que
foram lavrados os seguintes actos:

1 � Cessação de funções de gerente de Justo Sanchez Arias, por
renúncia em 29 de Janeiro de 2001.

2 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de
10 000 000$ para 25 000 105$, sendo o montante do aumento de
15 000 105$ subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das suas quotas, que acresce às suas participações sociais, e
redenominação do capital para euros, tendo em consequência sido
alterados os artigos 4.º e 8.º do respectivo contrato os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 124 700 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quatro quotas seguintes:

Uma quota de 31 175 euros pertencente ao sócio Justo Sanchez
Arias;

Uma quota de 37 175 euros pertencente ao sócio Joaquim Corcho
Iglésias;

Uma quota de 31 175 euros pertencente ao sócio Manuel Plata
Vivas; e

Uma quota de 37 175 euros pertencente ao sócio Pedro Jesus
Perez Rangel.

ARTIGO 8.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos
sócios ou aos não sócios, para tal designados também em assembleia
geral, ficando porém desde já designados gerentes o sócio Manuel
Plata Vivas e o não sócio Juan Perez Rangel, casado, natural de
Solana de los Barros, Badajoz, Espanha, de nacionalidade espanhola,
onde reside, na Rua Término, 3.

§ único. Para representar e obrigar a sociedade em juízo e fora
dele, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08874514

HITRAMEDI � SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1179/
010312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010312.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre os indivíduos a seguir indica-
dos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º Francisco José Santos Galvão, casado com Ana Maria Costa
Boto Santos Galvão no regime da comunhão de adquiridos, natural
da Assunção, Elvas, residente na Vivenda Bogal, Estrada de
Juromenha em Elvas, contribuinte n.º 135667569, titular do bilhete
de identidade n.º 4735389 emitido em 19 de Outubro de 1998, pelo
Serviço de Identificação Civil de Portalegre.

2.º Hugo de Matos Baleizão, divorciado, natural de Estremoz
(Santa Maria), Estremoz, residente na Rua do Seixo, 7, em Abran-
tes, contribuinte n.º 112070256, titular do bilhete de identidade
n.º 4724346, emitido em 19 de Junho de 1998, pelo Serviço de Iden-
tificação Civil de Santarém.

Por eles foi dito que por escritura, constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hitramedi � Serviços Médicos e
Segurança, L.da e tem a sua sede na Vivenda Bogal, Estrada de
Juromenha na freguesia de Assunção do concelho de Elvas, poden-
do esta ser transferida para qualquer outro local do concelho ou
concelhos limítrofes por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho, gestão e exploração de estabele-
cimentos de saúde e afins e prestações de serviços médicos.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros correspondente à soma de duas quotas com o valor nominal de
2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco José
Santos Galvão e Hugo de Matos Baleizão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do
gerente ou gerentes nomeados por deliberação dos sócios, ficando
desde já designados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres, porém
quando a favor de estranhos ficam dependentes do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as reservas obri-
gatórias, terão o destino fixado por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

14 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08874913

SOCIEDADE AGRÍCOLA VÁ-COM-DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 670/
920220; identificação de pessoa colectiva n.º 502704560; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010312.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, que
foi dissolvida, tendo sido aprovadas as contas em 18 de Janeiro de
2000, nada havendo a liquidar ou a partilhar.

Está conforme.

13 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08874891

NISA

COOPERATIVA AGRÍCOLA TOLOSENSE VONTADE
DE TODOS, SOCIEDADE COOPERATIVA ANÓNIMA

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 5/980618;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data da apresentação: 1 e 2/010221.

Certifico que João Pires Carias cessou funções de presidente em
2 de Novembro de 1999 e foi nomeado José Mouro Henriqueto em
13 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 08231320

PORTALEGRE

MEDINFOTEC � CONSULTORIA E MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 1045; identificação de pessoa colectiva n.º 505285231; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/010306.

Certifico que entre Francisco João Sampaio Santos Meireles e
Paula Maria de Lacerda Rascoa Batuca Meireles, casado entre si, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Medinfotec � Consultoria e
Medicina, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede em Boqueirão, freguesia de Carrei-
ras, concelho de Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de medicina
e de consultoria e o comércio de produtos informáticos.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio e as res-
pectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios.

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

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Conferida. Está conforme.

9 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 14897431

AUTO MECÂNICA ALEXANDRE CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 1044; identificação de pessoa colectiva n.º 505051184; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/010305.

Certifico que Alexandre Fernando Vilar de Castro, casado com
Miquelina Maria da Conceição Alegria Castro, na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Mecânica Alexandre Cas-
tro, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Mestre José Carva-
lho, 15, freguesia da Sé, concelho de Portalegre.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto reparações mecânicas de automóveis
e venda de viaturas usadas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado pelo sócio único, compete ao sócio ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.
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ARTIGO 6.º

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

Conferida. Está conforme.

9 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 14897415

FRUTAS SEMEDO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 503689262; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data da
apresentação: 5 e 7/010306.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe:
Manuel Joaquim Machado Semedo e Paula Cristina Machado

Carrilho Semedo, cessaram as funções de gerentes, por renúncia em
11 de Dezembro de 2000.

Deslocou a sede para a Rua da Fonte Seca, 13-A, rés-do-chão,
Fortios, Portalegre.

Foram designados gerentes Ana Isabel Pinheiro Relvas Chambel,
casada, e Leonor de Jesus Pinheiro Relvas e Relvas, casada.

Aumento o capital social de 600 000$ para 1 002 410$ e alterou
os artigos 1.º, 3.º e 5.º do respectivo contrato que ficaram com a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Frutas Semedo & Carrilho, L.da e tem
a sua sede na Rua de Fonte Seca, 13-A, rés-do-chão, freguesia de
Fortios, concelho de Portalegre.

3.º

O capital social, integralmente realizada em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencendo uma a cada sócia.

5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo das sócias, Ana Isabel Pinheiro Rel-
vas Chambel e Leonor de Jesus Pinheiro Relvas e Relvas.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

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

Conferida. Está conforme.

9 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 14897423

PORTO
GONDOMAR

INICIOLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55
129/2001023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20010223.

Certifico que entre Orlando Albano Augusto Monteiro Soares e
Laurinda Rosa Gonçalves Teixeira Soares, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INICIOLAR � Sociedade Mediação
Imobiliária, L.da, com sede na Travessa do Monte Seara, 3, fregue-
sia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de igual valor.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá, consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da Sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de qualquer sócio;
e) Quando em partilha 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.
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 a ter-
ceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

1 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13684825

L. D. P. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55
130/2001023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010223.
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Certifico que entre José Ribeiro Pinto, João Paulo Coelho Lopes e
Daniel Filipe de Castro Oliveira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. D. P. � Indústria e Comér-
cio de Ourivesaria, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa de Guerra Junqueiro, 294, rés-do-
chão, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de artigos de ouri-
vesaria; comércio por grosso de artefactos de ouro e prata, importa-
ção e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade ficam afectas a to-
dos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos geren-
tes será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

1 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13684833

C. C. P. M. � CENTRO CLÍNICO DE PSICOLOGIA
E MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55
131/2001026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010226.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. C. P. M. � Centro Clínico
de Psicologia e Medicina, L.da e tem a sua sede na Rua de Nossa

Senhora do Amparo, 251, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gon-
domar.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de clínica
médica com gabinete de psicologia.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4500
euros, pertencente à sócia Susana Maria Gonçalves Tavares, e ou-
tra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Inês Tavares
Ladeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Susana Maria Gonçalves Tavares que desde já fica
nomeada gerente.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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 quo-
tas a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

2 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13684841

MAIA

SONAE TELECOM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 762/
20000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504668358; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
29/2000928.

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

Alteração do contrato.
Alterados os n.os 1 e 2 do artigo 5.º
Capital: 10 000 000 euros, após o reforço de 9 950 000 euros,

mediante a emissão de 9 950 000 acções ao portador, com o valor
nominal de 1 euro, cada, realizado em espécie, pela accionista úni-
ca, ficando dividido e representado por 10 000 000 de acções com
o valor nominal de 1 euro, cada, ficando, assim, o referido artigo
5.º, n.os 1 e 2, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 10 000 000 de euros, e encontra-se
integralmente subscrito e realizado.
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2 � O capital social é dividido em 10 000 000 de acções ordiná-
rias, cada uma delas com o valor nominal de 1 euro.

O texto actualizado do pacto social foi depositado na respectiva
pasta.

Conferida, está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14380838

PORTO � 1.A SECÇÃO

CONCILIARUM � PROJECTOS E SOLUÇÕES
EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA

E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9391; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
000914; pasta n.º 9391.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Conciliarum � Projectos e Soluções
em Engenharia Electrotécnica e Telecomunicações, L.da, tem a sua
sede na Praceta de Henrique Moreira, 150, 5.º, sala 510, freguesia
de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de projectos e desenvol-
vimento de soluções em engenharia civil, electrotécnica, telecomu-
nicações, som e imagem, ar condicionado e ventilação. Segurança
passiva, mecânica, informática. Energias alternativas e ambiente.
Consultoria em gestão e planeamento de obras. Formação e prepa-
ração de técnicos especializados. Execução de telas finas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco José Braga de
Araújo Rodrigues e Luís Aires Pereira Guimarães e Matos.

4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares, até ao montante glo-
bal de 20 000 euros.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica afecta a
dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais se-
rão remunerados ou não conforme for deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Francisco José
Braga de Araújo Rodrigues e Luís Aires Pereira Guimarães
e Matos.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura, conjunta
de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de

quota;
c) Falência do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

Está conforme.

19 de Setembro de 2000. � A Primeira Ajudante, Elsa Maria
Soares. 11575522

ÁGUAS DE GAIA, E. M.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2/990707; data da apresentação: 000811; pasta n.º 2.

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.

16 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Manuela
Fernandes. 10-2-122 549

PORTO � 2.A SECÇÃO

SOPUBLI � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 538; identificação de pessoa colectiva n.º 503983349; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 17/001124; pasta
n.º 17 750.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 25 000 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas, sendo uma no valor nominal de
8750 euros, pertencente ao sócio Marco Bruno Gonçalves de Oliveira
de Pinho Ferreira, uma no valor nominal de 5000 euros, pertencen-
te à sócia Carla Cristina Pereira da Rocha Ferreira, uma no valor
nominal de 6250 euros, pertencente ao sócio Adriano Filipe da Silva
Santos, uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Fábio Edgar Gonçalves Oliveira de Pinho Ferreira, e uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Cláudio Daniel Gon-
çalves Oliveira de Pinho Ferreira.

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao montante
de 40 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta aos sócios Marco Bruno Gonçalves de
Oliveira de Pinho Ferreira, Adriano Filipe da Silva Santos e Carla
Cristina Pereira da Rocha Ferreira, desde já designados gerentes e a
quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

1 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

2 � A gerência poderá nomeadamente:
a) Adquirir, alienar ou permutar de e para a sociedade, quaisquer,

viaturas, bem como quaisquer móveis ou imóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade e rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
d) Adquirir ou trespassar estabelecimentos comerciais ou industriais.

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

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
11560649

SUPERNET � COMUNICAÇÕES GLOBAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 153; identificação de pessoa colectiva n.º 503568910; ins-
crição n.º 19; número e data da apresentação: 26/010118; pasta
n.º 22 329.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções ordinárias com o va-
lor nominal de 1 euro cada.
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2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital, na proporção das acções deti-
das.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707147

NORCHAMA � FOGÕES DE SALA
E PAVIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 741; identificação de pessoa colectiva n.º 503711934; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 12/010110; pasta
n.º 16 244.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Norchama � Fogões de Sala
e Pavimentos em Madeira, L.da e tem a sua sede na Avenida de Fer-
não de Magalhães, 66, rés-do-chão, freguesia do Bonfim, concelho
do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, comercialização e aplicação
de fogões de sala, recuperadores, salamandras, pavimentos em ma-
deira, revestimentos decorativos e produtos afins, construção e re-
paração de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e está dividido em duas quotas, uma de 5625 euros,
pertencente ao sócio Manuel Fernando da Rocha Bernardes, e ou-
tra de 1875 euros, pertencente à sócia Maria Luísa Regadas Paulo
Bernardes.

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

Está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12706930

SAVINGS � GESTÃO OPTIMIZADA DE CUSTOS, L.DA

(anteriormente PORTO ERA � GESTÃO OPTIMIZADA
DE CUSTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 990; identificação de pessoa colectiva n.º 503794716; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 27/001229; pasta
n.º 16 533.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Savings � Gestão
Optimizada de Custos, L.da e tem a sua sede na Rua das Flores, 69,
1.º, gabinete 6, da freguesia da Sé, da cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4750 euros
pertencente ao sócio Luís Filipe Barbosa Campos e outra do valor
nominal de 250 euros pertencente à sócia Célia Maria Jácome Mo-
rais Campos.

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

Está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12706574

PROMOCINCO � GESTÃO E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 087; identificação de pessoa colectiva n.º 503930571; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/001229; pasta
n.º 23 609.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 100 000 euros, representado por 100 000 acções, com o valor
nominal de 1 euro cada.

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

Está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12706710

GM E GF SPORT � EQUIPAMENTO DESPORTIVO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 475; identificação de pessoa colectiva n.º 501745220; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 38/001228; pasta
n.º 22 841.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de aumento de capital, redenominação e alteração do contrato:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 75 000 000$, encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro, e é dividido e representado por
75 000 acções ordinárias, no valor nominal de 1000$ cada uma.

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

Está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12706531

GERMANO DE CASTRO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 889; identificação de pessoa colectiva n.º 501250034; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 29/010216; pasta n.º 10 097.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, tendo em consequência alterado
os artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor de 4 000 000$ pertencente ao sócio Germano Manuel Torres de
Castro Pinheiro e outra do valor de 1 000 000$ pertencente ao só-
cio Germano Manuel Novais de Castro Pinheiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, não remunerada e dispensada de
caução, fica afecta ao sócio Germano Manuel Torres de Castro Pi-
nheiro, desde já nomeado gerente.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção do gerente Germano Manuel Torres de Castro
Pinheiro.

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

Está conforme.

5 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707678

MOURA, ALVES E LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 147; identificação de pessoa colectiva n.º 501126465; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 21; números e data
da apresentação: 7, 8, 9,10 e 12/010216; pasta n.º 11 400.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerentes Adriano Correia Cardoso, José
António Pereira Soares, José Vítor Vieira Correia dos Santos e Car-
los Alberto Duarte Mendes, por renúncia em 4 de Dezembro de
2000; e

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros (correspondente a 20 048 200$), dividido em duas
quotas iguais dos valores nominais de 50 000 euros cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Luís Joaquim Morais de Aze-
vedo e Regina Maria Ferreira Gonçalves Azevedo.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios já nomeados
gerentes e ainda às pessoas a designar em assembleia geral.

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes; no entanto para validamente representar
e obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos que envol-
vam responsabilidade são necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

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

Está conforme.

1 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707350

QUINTA DA SALINAS � COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 247; identificação de pessoa colectiva n.º 503879053; ins-
crições  n.ºs 2 e 3; números e data da apresentação: 2 e 3/010216;
pasta n.º 16 891.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerentes Mário Luís Martinho Cruz, por
renúncia, em 8 de Janeiro de 2001; e

Aumento de capital, redenominação e transformação em sociedade
unipessoal por quotas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta das Salinas � Comercializa-
ção de Pescado, Unipessoal, L.da e tem sede no Porto, na Rua do
Freixo, 880, freguesia de Campanhã.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de produção, processa-
mento, transformação, embalamento e comercialização de pescado e
carnes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, pertencente na totalidade ao sócio único Luís da Ro-
cha Cruz.

ARTIGO 4.º

A sociedade terá um ou mais gerentes, com ou sem remuneração,
conforme decisão do sócio único, o qual fica, desde já, designado
gerente.

ARTIGO 5.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecussão do objecto social, observando a for-
ma legalmente prescrita, devendo contudo observar sempre a forma
escrita.

2 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707341

K 15 � CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
À INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 698; identificação de pessoa colectiva n.º 504036882; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/010216; pasta
n.º 17 915.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento de liquidação.

Aprovação das contas em 16 de Novembro de 2000.

Está conforme.

2 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707317

EUGÉNIO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 057; identificação de pessoa colectiva n.º 502549580; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e datas
das apresentações: 1/000613 e 12/010226; pasta n.º 7364.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Bruno Manuel Coelho
Saraiva, por renúncia em 17 de Abril de 2000, e aumento de capi-
tal, redenominação e transformação em sociedade unipessoal por
quotas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eugénio Gonçalves, Unipessoal,  L.da,
com sede na Rua de Santos Pousada, 157, 1.º, esquerdo, Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá abrir ou encerrar filiais, delegações, escritórios ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comissionista.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente 1 002 410$), pertencente na totalidade ao único sócio
Virgílio Eugénio Veríssimo Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir ao sócio único prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 000 euros.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado pelo sócio único no momento
em que proceder à respectiva nomeação.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único Virgílio Eugé-
nio Veríssimo Gonçalves.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer gerente ou de
um procurador, com poderes especiais para determinadas categorias
de actos ou contratos.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

É permitido ao sócio celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

8 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707449

ISLAGOMA � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 579; identificação de pessoa colectiva n.º 504813005; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição  n.º 2; números e data
da apresentação: 6 e 7/010312; pasta n.º 20 607.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de administrador Rui Domingos Moreira da
Silva, por renúncia, em 2 de Janeiro de 2001.

Designação de administrador único para o mandato em curso
(1998-2001), em 2 de Janeiro de 2001: Carlos Jorge Pinho Quares-
ma, solteiro, maior, com domicílio na Rua de 15 de Novembro, 177,
Porto.

Está conforme.

14 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707864

MEDIVIAGEM � NÚCLEO DE MEDICINA
DE VIAGEM DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 262; identificação de pessoa colectiva n.º 504047477; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
da apresentação: 17 e 20/010216; pasta n.º 16 906.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente Carlos Filipe Pinto Leite de Gon-
çalves Basto, por renúncia em 6 de Fevereiro de 2001; e

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, representado por quatro quotas: uma do valor nomi-
nal de 7750 euros, pertencente ao sócio Bento Jorge de Queirós
Bonifácio, duas do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Carlos Filipe Pinto Leite de Gonçalves Basto
e Cândida Manuela Ferreira de Abreu, e uma de 250 euros, perten-
cente à sócia Paula Cristina Dias Sousa Cruz Gonçalves Basto.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Bento Jorge de
Queirós Bonifácio e Paula Cristina Dias Sousa Cruz Gonçalves
Basto, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um deles, para obrigar a sociedade.

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

Está conforme.

1 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707430

GUENEIGÁS � SOCIEDADE INSTALAÇÃO
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8416; identificação de pessoa colectiva n.º 503908223; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 33/010216; pasta
n.º 22 389.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4250 euros, pertencente ao sócio Ilídio Joaquim de Araújo Neiva,
e outra do valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Maria da
Graça Alves de Lima Neiva.

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

Está conforme.

1 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707660

LOURIVAL � SOCIEDADE COMERCIALIZAÇÃO DE FILTROS,
PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 452; identificação de pessoa colectiva n.º 503953695; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 32/010216; pasta
n.º 17 626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3500 euros, pertencente ao sócio Manuel Monteiro Valente e
outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria
Teresa da Nazaré Valente.

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

Está conforme.

1 de Março de 2001. � A Segunda Ajudante, Susana Ribeiro.
12707732

PAULO ALVES SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 256; identificação de pessoa colectiva n.º 505256959; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010306; pasta
n.º 23 805.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Alves Sampaio, L.da, com sede
na Rua de Ceuta, 60, 6.º, direito, freguesia de Vitória, do concelho
do Porto.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto, consiste em arquitectura, engenharia e prestação de
serviços conexos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

Está conforme.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707791

GRANSOFÁ � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 255; identificação de pessoa colectiva n.º 505334852; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010306; pasta
n.º 23 804.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRANSOFÁ � Comércio de
Mobiliário, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Monte Alegre, 268, 3.º, esquerdo,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Rafael Carrasco Flores; e duas do
valor nominal de 1225 euros, pertencentes uma a cada um dos res-
tantes sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707783

S. G. V. � SOCIEDADE GAIENSE DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 744; identificação de pessoa colectiva n.º 502358238; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 106/001229; pasta
n.º 4804.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigí-
veis aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
montante máximo do capital social e na proporção das respec-
tivas quotas.

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

Está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12706566

GUIMARÃES, CARDOSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8131; identificação de pessoa colectiva n.º 500132305; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010302; pasta n.º 11 617.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente de Maria Auxiliadora
Cardoso Taveira Mota Sousa Botto, por renúncia, em 31 de Julho
de 1995.

Está conforme.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14296667

MACEDO E CUNHA & A. MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 337; identificação de pessoa colectiva n.º 501265309; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/010302; pasta
n.º 8526.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 17 de Janeiro de 2001.

Está conforme.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707880
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LUSOAR � AR COMPRIMIDO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 127; identificação de pessoa colectiva n.º 501745238; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 11/010123; pasta
n.º 8130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
77 500 euros, ao sócio António Gonçalves Reis, uma do valor no-
minal de 20 000 euros, à sócia Maria Margarida Soares Reis e uma
do valor nominal de 2500 euros, ao sócio João António Soares Reis.

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

Está conforme.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707899

MINHO EXPRESSO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5456; identificação de pessoa colectiva n.º 503910791; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/
010302; pasta n.º 23 384.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação de administrador-delegado de Joaquim An-
tónio Pedro da Veiga, em 8 de Novembro de 2000.

Está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 14286220

INVACARE (PORTUGAL) � SOCIEDADE INDUSTRIAL
E COMERCIAL DE ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 575; identificação de pessoa colectiva n.º 501764615; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 9/010302; pasta n.º 6440.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos gerentes em 21 de Dezembro de 2000:

Robert Kenneth Gukbranson, Maria José de Sousa Machado de
Portocarrero de Soveral e Frank Everet Barlin, casados, residentes,
respectivamente, em 102 Rue des Rimoneaux, 37540 Saint-Cyr sur
Loire, França, na Rua de São João Bosto, 14, apartamento 72, Porto
e em 14 Rue Raynoird 75016, Paris, França.

Está conforme.

14 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707872

TURYLAZ � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 744; identificação de pessoa colectiva n.º 504589024; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/010306; pasta
n.º 20 774.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 18 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707813

RODRIGO MOUTINHO DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 103; identificação de pessoa colectiva n.º 500491658; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/010306; pasta
n.º 20 458.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, repre-
sentado por duas quotas no valor nominal de 5000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Manuel do Nascimento Car-
doso Pinto e Francelina Rodrigues da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação ou de arrendamento.

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

Está conforme.

12 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707821

GESTIFUTE � GESTÃO DE CARREIRAS
DE PROFISSIONAIS DESPORTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 798; identificação de pessoa colectiva n.º 503898961; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/010306; pasta
n.º 16 302.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência sido alterados os artigos 2.º e 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Praça do Bom Sucesso, 23-61, 7.º, sala
708, freguesia de Massarelos, concelho do Porto, podendo ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe pelo
órgão de administração.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de 125 000 euros, e está dividido em 25 000 acções de
valor nominal de 5000 euros cada uma.

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

Está conforme.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707830

ROLPORTO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Ma-
trícula n.º 44 792; identificação de pessoa colectiva n.º 501951016;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrições n.os 29 e 30; nú-
meros e data das apresentações: 10 a 12/010306; pasta n.º 180.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de administrador de Francisco José Fonseca da
Silva, por renúncia, em 29 de Setembro de 2000.

Designação de administrador em 29 de Setembro de 2000, até final
do mandato em curso: Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho,
casado, residente na Travessa da Pereira, 16, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património desta sociedade

(sociedade incorporada) na sociedade incorporante: SOLINCIN-
GUE � Comércio e Aluguer de Automóveis, S. A.

Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Firma: ROLPORTO � Comércio e Indústria de Automó-

veis, S. A.
Sede: Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 840, Ramalde, Porto.
Objecto: comércio de viaturas automóveis, suas peças e acessórios

e a prestação de serviços conexos.
Capital: 1 100 000 euros, representado por 1 100 000 acções ao

portador, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

Está conforme.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12707856

MÁRIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 351; identificação de pessoa colectiva n.º 502927224; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 5/010117; pasta
n.º 10 866.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Coelho, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Tenente Valadim, 113, Lordelo Ouro, Porto.

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado, é de 500 000 eu-
ros, e encontra-se representado por duas quotas: uma no valor no-
minal de 499 900 euros, pertencente à sócia M. C. � Química e
Gestão, L.da; e outra no valor nominal de 100 euros, cuja raiz ou nua
propriedade pertence, em comum e partes iguais, aos sócios Mário
Nuno Costa Mota Coelho, Sónia Maria Costa Mota Coelho Machado
Aires e Sandra Maria Costa Mota Coelho e o usufruto a Esperança
Rosa Alves da Costa Mota Coelho e a José Mário da Silva Coelho,
até à morte do último.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete a todos os sócios, desde
já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Apenas do gerente José Mário Mota da Silva Coelho, enquan-

to o mesmo mantiver essa qualidade;
b) de dois gerentes;
c) De um gerente e de um procurador ou de dois procuradores em

conformidade com os mandatos que tiverem sido conferidos.
3 � O gerente José Mário Mota da Silva Coelho só poderá ser

destituído, salvo existindo justa causa, mediante deliberação toma-
da por unanimidade, pelos titulares da raiz ou nua propriedade e do
usufruto das quotas correspondentes à totalidade do capital social.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707171

TARA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 218; identificação de pessoa colectiva n.º 503211257; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 8 e 9/010118; pasta n.º 12 786.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de João Hamig Aires Pereira, por
renúncia, em 15 de Fevereiro de 2000; e

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato, tendo
em consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo de
20 000 euros, a quota pertencente ao sócio José Paulo Duarte Al-
meida; e de 5000 euros, a quota pertencente à sócia Maria Isabel
Barroso da Costa Neiva.

ARTIGO 4.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 do sócio José Paulo
Duarte Almeida, já designado gerente, e da sócia Maria Isabel Bar-
roso da Costa Neiva, aqui designada gerente;

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos 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 socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707139

IVATÉCNICA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 693; identificação de pessoa colectiva n.º 541483780; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/010118; pasta
n.º 957.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º e 5.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de 8000 eu-
ros, e corresponde à soma de seis quotas: sendo de 3000 euros, as
quotas pertencentes a cada um dos sócios António de Castro Fer-
nandes e Clara dos Santos Silva de Castro Fernandes; e de 500 eu-
ros, a quota pertencente a cada um dos sócios Esperança de Fátima
Silva de Castro Fernandes, Luís Francisco da Silva de Castro Fer-
nandes, sócias Maria de Lurdes Meireles Moreira e Marlene de Oli-
veira Resende.

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 sócios António de
Castro Fernandes e Clara dos Santos Silva de Castro Fernandes, já
designados gerentes, e das sócias Maria de Lurdes Meireles Moreira
e Marlene de Oliveira Resende, aqui designadas gerentes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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 socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12731986

PERSEUS & PERSEUS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 406; identificação de pessoa colectiva n.º 501899626; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 1/010222; pasta n.º 6850.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12707716

SANIGUIMA � COMÉRCIO DE SANITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 985; identificação de pessoa colectiva n.º 501822445; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 17 e 18/010226; pasta n.º 23 496.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de administrador único de Paula Maria da
Cruz Pena, por renúncia, em 20 de Junho de 1999.

Designação de administrador único, em 20 de Junho de 1999 de
Jorge Manuel de Sá e Silva, solteiro, maior, com domicílio na Rua
do Patrocínio, 63, 4.º, B, Lisboa.

Está conforme.

8 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12707775

MOTEQUI � MOTORES E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 947; identificação de pessoa colectiva n.º 501566007; ins-
crição n.º 6; números e data das apresentações: 15 e 16/010115;
pasta n.º 1778.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e transformação em sociedade anó-
nima, cujos artigos passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma MOTEQUI � Motores e
Equipamentos, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela legis-
lação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Pinto de
Azevedo, 164, armazém 6, freguesia de Ramalde, Porto.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, po-
derá a sociedade transferir a sua sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da nos mesmos termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delega-
ções, agências ou quaisquer outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio de máquinas e equi-
pamentos industriais e agrícolas.

ARTIGO 3.º

Participações

Por mera deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode, livremente, e nos termos legais, adquirir e alienar participa-
ções de toda a espécie, incluindo participações em sociedades de
direito estrangeiro, em sociedades com objecto diverso do referido
no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis especiais e em
sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se por
qualquer forma, com quaisquer outras pessoas jurídicas, nomeada-
mente, para formar agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social e representação do mesmo

1 � O capital social é de 50 021 000$, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro, e é dividido e representado por
50 021 acções ordinárias, com o valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � O capital social poderá ser elevado até 500 000 000$, por
uma ou mais vezes, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração, que fixará nos termos legais, as condições de subscrição,
nomeadamente o diferimento das entradas e as categorias de acções
a emitir.

3 � As acções serão nominativas e ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis.

4 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 5000 e
10 000 acções.

5 � Nos termos da legislação aplicável, é permitida a emissão de
acções escriturais ou a conversão das acções tituladas em acções
escriturais.

6 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto
e que confiram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão
da sociedade que deliberar a emissão.

7 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal, acrescido de um prémio, cujo modo
de cálculo será definido pelo órgão que deliberar a emissão.

8 � No caso de incumprimento da obrigação de remissão, a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pelo órgão que deliberar a emissão.

9 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela por eles autorizada ou por dois man-
datários designados para o efeito.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão das acções nominativas, ficará subordinada ao
consentimento prévio da sociedade.

2 � O consentimento poderá ser recusado com fundamento em
qualquer interesse social relevante.

3 � O accionista interessado em transmitir as suas acções solici-
tará o consentimento aqui previsto por meio de carta registada com
aviso de recepção, dirigida ao presidente do conselho de administra-
ção e endereçada para a sede social, na qual identificará o transmis-
sário e especificará todas as condições da projectada transmissão.

4 � O conselho de administração pronunciar-se-á sobre o pedi-
do de consentimento no prazo de 60 dias contados da recepção da
comunicação a que se alude no número anterior, sob pena de se
tornar livre a transmissão.

5 � A comunicação da decisão da sociedade, será efectuada por
meio de carta registada com aviso de recepção, endereçada para o
domicílio do accionista constante do livro de registo de acções.

6 � No caso de recusa lícita do consentimento, a sociedade fará
adquirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

7 � Sendo a transmissão a título gratuito ou provando a socie-
dade existir simulação do preço, a aquisição far-se-á pelo valor real
das acções, a determinar nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

8 � A limitação à transmissão de acções aqui prevista, aplica-se
tanto à transmissão mortis causa, com a transmissão entre vivos, quer
a título oneroso, quer a título gratuito, com excepção, porém, em
qualquer caso, das transmissões entre cônjuges, ascendentes e des-
cendentes, as quais serão sempre livres, independentemente do
consentimento da sociedade.
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9 � A limitação prevista no presente artigo, deverá ser transcrita
nos títulos das acções respectivas, sob pena de ser inoponível a ad-
quirentes de boa-fé.

10 � As acções ao portador são livremente transmissíveis.

ARTIGO 6.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a sociedade
poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos ter-
mos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem fi-
xadas pelo órgão que deliberar a emissão.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Constituição

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vincula-
tivas para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos pre-
sentes estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

3 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira
convocação e sobre qualquer matéria, devem estar presentes ou re-
presentados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspon-
dentes a metade do capital social.

4 � A prova da qualidade de accionista deverá ser efectuada, nos
termos legais, na sede social, até 10 dias antes da data marcada para
a reunião da assembleia geral.

5 � Os accionistas só poderão comparecer em assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa, por escrito, até três
dias antes da data de realização da mesma.

6 � Os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal ou o fiscal único, consoante o caso, devem estar presentes nas
reuniões da assembleia geral, mesmo que não sejam accionistas.

7 � Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar, por
carta endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início da
reunião da assembleia geral, o nome de quem os deva representar.

8 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

9 � Poderão os accionistas possuidores de um número de acções
inferior ao referido no número anterior agrupar-se por forma a
completá-lo e fazer-se representar por um dos accionistas agrupados.

ARTIGO 8.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração e

eleger os mesmos, incluindo o respectivo presidente e os respecti-
vos suplentes;

c) Fixar o número de membros do conselho fiscal e eleger os
mesmos, bem como o respectivo presidente ou eleger o fiscal único
bem como o respectivo suplente, consoante o caso;

d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido
pelo conselho de administração ou pelo conselho fiscal ou fiscal
único, consoante o caso.

ARTIGO 9.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Convocação

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da res-
pectiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determi-
ne, o conselho de administração ou o conselho fiscal ou fiscal único
o entendam conveniente ou ainda, quando tal for requerido por um
ou mais accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo

menos, 5% do capital social, nos termos e segundo a tramitação le-
galmente aplicáveis.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior e de quaisquer ou-
tras formalidades prévias, desde que estejam presentes todos os ac-
cionistas com direito a nela participar e todos eles manifestem a
vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado
assunto.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
a assembleia geral poderá ser convocada mediante cartas registadas,
enviadas aos accionistas nos termos da lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do conselho de administração, o balanço e as
contas do exercício findo, com o respectivo parecer do conselho fis-
cal ou do fiscal único, consoante o caso e ainda quanto à aplicação
de resultados, procederá à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade e elegerá, quando for caso disso, os mem-
bros da sua mesa e dos órgãos sociais, podendo ainda tratar de quais-
quer outros assuntos de interesse para a sociedade, desde que sejam
expressamente indicados na respectiva convocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos
assuntos para que tenha sido convocada e que deverão constar ex-
pressamente da respectiva convocatória.

ARTIGO 11.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas dis-
positivas da lei.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A gestão da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração, composto por três, cinco, sete ou nove membros efectivos,
eleitos pela assembleia geral, por um período de um a quatro anos,
podendo ser reeleitos, os quais caucionarão a sua responsabilidade
pelo limite mínimo previsto na lei, salvo deliberação da assembleia
geral, que dispense a prestação de caução.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designará igualmente o respectivo presidente.

3 � Ao presidente do conselho de administração, cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da so-
ciedade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as de-
liberações da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 13.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente, pelo administrador-delegado ou por outros
dois administradores, devendo reunir pelo menos, uma vez por tri-
mestre.

2 � Os administradores poderão ser convocados por qualquer
meio.

3 � Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião,
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito.

4 � As deliberações do conselho de administração, serão sempre
tomadas por maioria dos votos dos membros presentes ou represen-
tados.

5 � Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 14.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe conferem a lei e os presentes 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 con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, locar, prometer locar ou dar e prometer
dar em locação, bem ainda como permutar quaisquer bens imóveis
ou móveis, incluindo quotas, quinhões, acções e obrigações;
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d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 3.º destes estatutos;

e) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
f) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o

exercício de cargos sociais noutras empresas;
g) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
h) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
i) Estabelecer as regras do seu funcionamento;
j) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades em que seja titu-

lar de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro.
2 � O conselho de administração poderá encarregar um ou mais

dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas
actividades da sociedade e de outras matérias de administração.

ARTIGO 15.º

Delegação de poderes e mandatários

1 � O conselho de administração poderá delegar em algum ou
alguns dos seus membros ou numa comissão executiva, formada por
um número ímpar de administradores, poderes e competências de
gestão corrente e de representação social.

2 � O conselho de administração poderá nomear procuradores da
sociedade, com ou sem a faculdade de substabelecimento, para a
prática de certos e determinados actos, com o âmbito que for fixa-
do no respectivo mandato, uma ou mais pessoas, accionistas ou não.

ARTIGO 16.º

Forma de a sociedade se obrigar

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas:
a) De dois administradores; ou
b) De um administrador e um procurador; ou
c) Do administrador-delegado, quando exista, dentro dos limites

da respectiva delegação de poderes; ou
d) De um ou mais procuradores com poderes para o acto.
§ único. Para os actos de mero expediente será suficiente a assi-

natura de um dos administradores ou de um procurador com pode-
res para o acto.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 17.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais, competirá a um fiscal
único, que terá um suplente ou a um conselho fiscal, composto por
três ou cinco membros efectivos e um ou dois suplentes, respecti-
vamente.

2 � O fiscal único ou os membros do conselho fiscal e os res-
pectivos suplentes, serão eleitos pela assembleia geral por períodos
de um a quatro anos, renováveis, podendo ser reeleitos.

3 � O fiscal único e o suplente ou, no caso do conselho fiscal,
um dos membros efectivos e um suplente, terão de ser revisores ofi-
ciais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 18.º

Poderes e deveres

O fiscal único ou o conselho fiscal e os respectivos suplentes, terão
os poderes e deveres enumerados na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 19.º

Remunerações

1 � A fixação das remunerações dos órgãos sociais, poderá ser
confiada pela assembleia geral a uma comissão de três accionistas,
eleita por um período de um a quatro anos.

2 � A remuneração dos administradores poderá consistir em or-
denado fixo ou em outros benefícios, em conjunto ou apenas em
alguma ou algumas dessas modalidades.

ARTIGO 20.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distri-
buíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo

esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou
parcialmente, á formação de reservas ou de os distribuir pelos accio-
nistas.

2 � A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos
accionistas adiantamentos sobre lucros, desde que observadas as re-
gras consignadas na lei.

ARTIGO 21.º

Amortização de acções

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio.

ARTIGO 22.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumen-
to de capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir pro-
porcionalmente ao período que media entre a entrega das cautelas
ou títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções, respeitará a proporção entre as vá-
rias categorias eventualmente existentes, sendo sempre distribuídas
ao accionista acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 23.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-

dação do património social em consequência de dissolução será fei-
ta extrajudicialmente, servindo como liquidatários o administrador
ou administradores em exercício.

ARTIGO 24.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com
expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade, terá início no dia 1 de Ja-
neiro de cada ano civil e termo no dia 31 de Dezembro desse mes-
mo ano.

ARTIGO 26.º

Órgãos sociais

Ficam desde já designados para o período de 2000-2003, com
dispensa de caução quanto aos administradores, os seguintes mem-
bros:

Mesa da assembleia geral: presidente � Luís Guimarães da Silva
Pinto, casado com Albertina Maria Guedes de Sousa Magalhães
Pinto, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Barata Feio,
79, 1.º, B, Porto; secretário � Fernando Armindo da Conceição
Couto, casado com Deolinda Freitas Ferreira Couto, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua do Dr. Elísio de Moura, 38, 3.º,
Porto.

Conselho de administração: presidente � Joaquim António da
Silva Pinto, casado com Maria Luísa de Albuquerque Soares Silva
Pinto, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Duarte Bar-
bosa, 35, 5.º, F, Porto; vogais � Nuno Soares Pinto, casado com
Maria Vitória Nunes Rodrigues Martins Pinto, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Pedro Homem de Melo, 452, 2.º,
esquerdo, Porto; Gaspar Guimarães da Silva Pinto, solteiro, residente
na Rua da Telheira, 320, Porto; Pedro Soares Pinto, casado com
Maria Fernanda Areias Barbosa Pinto, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de César Abbot, 70, 2.º, direito, Porto; e Miguel
Soares Pinto, casado com Sofia Andrea Lucas Baptista da Costa, no
regime da separação de bens, residente na Rua de Duarte Barbosa,
368, rés-do-chão, G, Porto.

Fiscal único: efectivo � Carlos Aires, Ribas Pacheco & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 49, com sede na
Avenida da Boavista, 1588, 2.º, sala 295, Porto, representada pelo
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Dr. Hernâni Dias Aires, revisor oficial de contas n.º 507, casado,
residente na Avenida da Boavista, 1588, 2.º, sala 295, Porto; suplen-
te � Dr. Cândido Avelino Ribas Pacheco, revisor oficial de contas
n.º 401, casado, residente na Rua de Óscar Silva, 211, 4.º, esquerdo,
frente, Porto.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12707082

MBS � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 264; identificação de pessoa colectiva n.º 505178966; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010308; pasta
n.º 23 814.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MBS � Arquitectura e Design, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Trindade Coelho, 42, 2.º, frente, da
freguesia da Sé, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de arquitectura e design.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em três quotas iguais de 1667 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

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

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12707937

JOPEDRA � COMPRA, VENDA, REVENDA
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 435; identificação de pessoa colectiva n.º 501690069; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 9/000725; pasta
n.º 12 009.

Certifico que, pela escritura lavrada em 13 de Julho de 2000, no
Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi aumentado o capital
social da sociedade em epígrafe, para 40 096 400$, mediante o re-
forço de 20 096 400$, em dinheiro, subscrito quanto a 10 561 455$,
pela sócia Alexandra Filipa, quanto a 3 520 485$, pelo sócio Luís
Manuel, e quanto a 2 004 820$ por cada um dos novos sócios,
António Rui de Oliveira Santos e mulher, Maria da Graça Janeiro
Ferreira de Oliveira Santos, casados na comunhão de adquiridos e
Jorge Rui Moia Pereira Cernadas, casado com Maria Manuel de
Sousa Cruz Cernadas, no regime da comunhão de adquiridos.

Mais certifico que, pela mesma escritura, a sociedade em epígrafe
foi transformada em sociedade anónima, que se rege pelos seguin-
tes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOPEDRA � Compra, Venda,
Revenda e Administração de Propriedades, S. A., e tem a sua sede na
Rua de Costa Cabral, 777-A, sala 4, freguesia de Paranhos, concelho
do Porto, podendo ser transferida por simples deliberação da admi-
nistração, dentro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

2 � Mediante deliberação da administração, podem igualmente,
ser criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a compra, venda, revenda e admi-
nistração de bens móveis e imóveis, importação e exportação e co-
mércio em geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas, desig-
nadamente em novas sociedade, em agrupamentos complementares
de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico
e pode adquirir e alienar participações sociais em sociedades nacio-
nais ou estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais, sempre mediante simples
deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
200 000 euros, dividido em 200 000 acções ordinárias, com o valor
nominal de 1 euro.
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ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
deliberação dos accionistas.

2 � Em caso de incumprimento de eventual obrigação de remição,
a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em
montante e condições a fixar pela administração.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções pre-
ferenciais sem voto e vice-versa, em ambos os casos a pedido dos
interessados, mediante deliberação de accionistas, desde que estejam
observadas as demais formalidades prévias para o efeito.

4 � As acções serão ao portador ou nominativas, reciprocamen-
te convertíveis por vontade do seu titular, a cargo de quem ficam as
despesas de conversão.

5 � Pode haver títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 1000,
5000 e 10 000 acções, sendo os mesmos assinados por um adminis-
trador, podendo a assinatura ser de chancela por ele autorizada.

6 � Podem ser emitidas acções escriturais, assim como podem ser
convertidas acções tituladas em escriturais, por decisão da adminis-
tração.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos pre-
vistos na lei, por decisão da administração, salvo no caso das obri-
gações convertíveis em acções ou com direito de subscrição de ac-
ções, em que é necessária prévia deliberação dos accionistas.

2 � É aplicável às obrigações emitidas pela sociedade, o dispos-
to no artigo 5.º, n.os 4 e 5, com as devidas adaptações.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto por três ou cinco membros
efectivos, podendo ter um suplente.

2 � A assembleia geral que eleja o conselho de administração,
designará o seu presidente.

3 � A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo das atribuições legais e deste contrato, ao
administrador único ou ao conselho de administração, são atribuí-
dos os mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade,
podendo, designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou não,
incluindo acções, quotas e obrigações, dá-los de locação ou reconhe-
cer direitos sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento no mer-
cado nacional e estrangeiro;

c) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais,
noutras sociedades em cujo capital venha a participar;

d) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor acções,
transigir e desistir das mesmas, assim como comprometer-se em ar-
bitragens;

e) Celebrar ou rescindir em nome da sociedade mandante contra-
tos de locação financeira ou promessas de contrato de locação finan-
ceira, respeitantes a bens móveis e imóveis, assinando todos os do-
cumentos, aceitando e constituindo todo o tipo de garantias, pessoais
e reais, relacionadas com os contratos de locação financeira ou com
os contratos promessa de locação financeira, praticando todos os
actos e celebrando todos os contratos, nomeadamente de seguro,
transporte, agência, preliminares, acessórios ou complementares des-
ses contratos de locação financeira ou de promessa de locação fi-
nanceira, outorgando quando necessário, as correspondentes escri-
turas públicas, incluindo as relativas à compra e ou venda de imóveis,
constituição de servidões prediais e outros ónus reais, transmissão de
direitos de superfície e outros direitos reais menores, constituição e
alteração de propriedade horizontal e cessões de posição contratual
da sociedade, bem como rectificar ou alterar quaisquer contratos ou
escrituras referidas nesta alínea.

2 � A sociedade obriga-se em quaisquer negócios jurídicos ou
documentos pela assinatura do administrador único ou pela assina-
tura conjunta de dois administradores de um dos administradores
designado para o efeito em acta do conselho de administração ou por
mandatário da sociedade, no estrito âmbito do respectivo contrato.

3 � Em assuntos de mero expediente, basta a assinatura de um
administrador ou de um mandatário, no estrito âmbito do respectivo
mandato.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, a
eleger por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 10.º

1 � O administrador único ou os membros do conselho de ad-
ministração, caucionarão ou não o exercício do seu cargo conforme
for deliberado pelos accionistas no momento da sua eleição.

2 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberação dos ac-
cionistas.

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 11.º

Todas as formas legais de deliberação de accionistas são admiti-
das na sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito de voto.

2 � A presença na assembleia geral de accionistas, sem direito
de voto e de terceiros, depende de autorização do respectivo presi-
dente, sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

3 � Em quaisquer reuniões de accionistas, a cada grupo de
100 acções, corresponde um voto, tendo os accionistas tantos votos
quanto os correspondentes à parte inteira que resultar da divisão por
100 do número de acções que possuam, sem qualquer limite.

4 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das acções
nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de registo;
quanto aos titulares das acções ao portador, deverão estes depositá-las
nos cofres da sociedade ou demonstrar por documento idóneo a sua
posse, em ambos os casos até cinco dias antes da reunião.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo menos, por um
presidente e um secretário, podendo ser nomeados outros membros
se os accionistas assim o entenderem.

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo das competências legais e contratuais, compe-
te aos accionistas deliberarem sobre a remuneração ou não, dos
membros dos corpos sociais e sobre a forma e o montante dessa
remuneração que poderá ser constituída por percentagem sobre lu-
cros ou por outros benefícios.

2 � Compete igualmente aos accionistas deliberarem sobre a
concessão aos administradores de uma pensão de reforma por velhice
ou invalidez, nos termos a definir na própria deliberação, incluindo
eventuais complementos de pensões de reforma já existentes, tudo
com os limites máximos legalmente fixados.

CAPÍTULO V

Diversos

ARTIGO 15.º

O mandato dos membros dos corpos sociais, é de quatro anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 16.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos, terão a aplicação que os ac-

cionistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos
fundos legalmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples,
deliberarem não distribuir lucros, total ou parcialmente, ou afectá-los
integralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 17.º

A administração com parecer prévio do fiscal único, pode deci-
dir fazer adiantamentos sobre lucros ainda no decurso de um exer-
cício.
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ARTIGO 18.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários o ou os administradores
em exercício, salvo se, na própria deliberação de dissolução, os ac-
cionistas deliberarem de modo diferente.

ARTIGO 19.º

Ficam desde já designados os membros dos órgãos sociais da
sociedade para o quadriénio de 1999-2002:

Assembleia geral: presidente � Jorge Rui Móia Pereira Cernadas,
casado, residente na Rua da Constituição, 1479, 3.º, direito, na ci-
dade do Porto; secretária � Joana Patrícia Janeiro Ferreira de Oli-
veira Santos, solteira, maior, residente na Alameda de Eça de
Queiroz, 303, 1.º, direito, na cidade do Porto.

Administração: administrador único � António Rui Oliveira San-
tos, casado, residente na Alameda de Eça de Queiroz, 303, 1.º, di-
reito, na cidade do Porto.

Fiscalização: fiscal único, efectivo � Fátima Pereira & Carlos
Duarte, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colecti-
va n.º 504198998, com sede na Avenida da República, 1651, so-
breloja, direita, na cidade de Vila Nova de Gaia, sociedade ins-
crita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 154,
representada por Maria de Fátima Pereira Fialho, revisora oficial
de contas n.º 835, casada, residente na Rua do Dr. Melo Lote, 12,
8.º, direito, na cidade do Porto; suplente � Carlos Augusto Azevedo
Duarte, revisor oficial de contas n.º 717, casado, residente na Ave-
nida da República, 1651, 1.º, direito, na cidade de Vila Nova de
Gaia.

Está conforme.

6 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11941740

PÓVOA DE VARZIM

PADARIA E CONFEITARIA CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1938/960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503678970;
data da apresentação: 010220.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2000.

16 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10061479

VENUSTA � GABINETE DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2270/980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504210734;
data da apresentação: 010119.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 1999.

16 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10061460

VARANDA POVEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2559/000515; identificação de pessoa colectiva n.º 501314253;
data da apresentação: 010104.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 1999.

16 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10061436

CLÍNICA VETERINÁRIA ANI-MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2451/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504638270;
data da apresentação: 010209.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 1999.

16 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10061444

CONSTRUÇÕES VALADIM � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2312/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504286854;
data da apresentação: 010216.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 1999.

16 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10061452

EFACEC � BOMBAS HIDRÁULICAS E VENTILADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1166/900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502345594;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20, inscrição n.º 24, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 22; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 17 e inscrições n.os 25 e 26; núme-
ros e data das apresentações. 8 a 14/20010220.

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

Duas cartas e acta, das quais consta a cessação de funções do
órgão de fiscalização, em 25 de Fevereiro de 2000.

Acta, da qual consta a nomeação do órgão de fiscalização, por
deliberação de 25 de Fevereiro de 2000.

Nomeados: fiscal único, efectivo � Bernardes, Sismeiro & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Manuel Heleno Sismeiro, revisor oficial de contas; suplente � José
Poças Esteves, revisor oficial de contas.

Duas cartas e acta, das quais consta a cessação de funções
de administração, de Manuel Eduardo Tavares Pires da Ro-
cha e de José Aurélio Sepúlveda Pinheiro, em 25 de Fevereiro
de 2000.

Carta e acta, das quais consta a cessação de funções de ad-
ministração de Amílcar Soares Martins, em 25 de Fevereiro de
2000.

Quatro cartas e duas actas, das quais consta a cessação de
funções de administração, da EFACEC, Empresa Fabril de Máqui-
nas Eléctricas, S. A., Fernando Pinto de Oliveira, Guilherme Ricca
Gonçalves e de Manuel de Oliveira Marques, em 9, 25, 25 e 9 de
Fevereiro de 2000, respectivamente.

Duas actas, das quais consta a nomeação do vogal do conselho
de administração, José António Correia de Morais, para represen-
tante do presidente do conselho de administração, actualmente de-
nominada EFACEC, Capital, SGPS, S. A.

Duas actas, das quais consta a nomeação para administrador
de José António José de Melo, por deliberação de 25 de Feve-
reiro de 2000.

6 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092153

CLÍNICA CIRÚRGICA DR. ABEL NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1960/960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503714224;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20010216.
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Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2000, no 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi alterado o artigo 5.º do
contrato social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$, e corres-
ponde à soma de três quotas: uma com o valor nominal de 320 000$,
de José Abel Gonçalves Nogueira; e duas com o valor nominal de
40 000$, uma de Ana Sofia Correia Nogueira e outra de Edite de
Araújo Correia Gonçalves Nogueira.

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

Está conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092145

MAQUIPARTS � COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE MÁQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2340/990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504433305;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20010216.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2000, do 1.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade
em epígrafe, foi aumentado e 1 000 000$ para 11 026 510$, mediante
o reforço de 10 026 510$, subscrito em dinheiro e partes iguais, por
ambos os sócios; e, pela mesma escritura, foi alterado o artigo 5.º
do contrato social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 55 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
27 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Sérgio Perei-
ra da Silva e Deolinda Maria Nogueira Amorim dos Santos.

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

Está conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092170

RENATO BRUNO DE CARVALHO, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 5/010226; identificação de pessoa colectiva n.º 819384259;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010226.

Certifico que, Renato Bruno de Carvalho constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

O estabelecimento adopta a firma Renato Bruno de Carvalho,
E. I. R. L., e tem a sua sede na Avenida de Mousinho de Albuquerque,
102, 1.º, sala 2, desta cidade da Póvoa de Varzim.

2.º

O seu objecto é comercio a retalho de artigos iluminantes e ou-
tros artigos para o lar e sistemas para economia de energia.

3.º

O estabelecimento iniciará a sua actividade no dia 20 deste mês.

4.º

O capital do estabelecimento é de 5000 euros, integralmente reali-
zado em dinheiro que se acha depositado à ordem do titular desde
hoje, em conta especial.

Está conforme.

9 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092200

VERIMARK � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2564/000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504955373;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20010221.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, referente à disso-
lução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 8 de Fevereiro de 2001.

7 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092196

SARDIPÓVOA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2302/981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504374974;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 7 e 8/20010215.

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2001, do Car-
tório Notarial de Esposende, o ex-sócio Gualter Augusto Lopes
Alves de Oliveira, cessou funções de gerência, na sociedade em
epígrafe, em 12 de Fevereiro de 2001; e que, pela mesma escritura,
foram alterados os artigos 3.º e 6.º, aditando a este dois novos nú-
meros, que passam a ser os n.os 4 e 5, e que passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em duas quotas: sendo uma com o valor no-
minal de 550 000$, pertencente ao sócio Delfim Maximiano
Finisterra Moreira; e outra com o valor nominal de 450 000$, per-
tencente ao sócio Ricardo Jorge do Canto Maçãs Lopes Baptista.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, pertence no máximo de três gerentes, nomeados em assem-
bleia geral.

2 � Fica desde já nomeados gerentes o sócio Ricardo Jorge do
Canto Maçãs Lopes Baptista, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Delfim Maximiano Finisterra Moreira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária e suficiente a intervenção de um gerente ou de um pro-
curador de qualquer um dos gerentes.

4 � Em ampliação dos poderes de gerência esta fica autorizada
a tomar e dar de arrendamento, comprar e vender quaisquer imóveis,
quer se destinem à prossecução do objecto social ou não, adquirir e
vender viaturas, adquirir e vender participações sociais em qualquer
tipo de sociedades, e seja qual for o seu objecto, a representar a
sociedade para todos os efeitos nas sociedades participadas, e ainda
para representar a sociedade em juízo, podendo efectuar transacções.

5 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações
previstas neste artigo, a quota seja adquirida por um sócio ou por
terceiro, sendo a respectiva contrapartida da aquisição o respectivo
valor nominal, a pagar em quatro prestações anuais, iguais e suces-
sivas, sendo a primeira vencida na data da deliberação de amortiza-
ção, salvo o que for imperativamente prescrito na lei.

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

Está conforme.

5 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092137

SANTARÉM
CORUCHE

DANIEL & OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1003/
010215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010215.

Certifico que entre Joaquim António Daniel, Rui Joaquim de
Oliveira e Isabel de Oliveira Daniel, foi constituída a sociedade
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comercial por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade é constituída sob a forma comercial por quotas e adopta
a denominação de Daniel & Oliveiras, L.da, e tem a sua sede na fre-
guesia de São José da Lamarosa, concelho de Coruche, tendo o seu
início a partir da data do registo.

2.º

A sociedade tem como objecto a exploração de serviços de trans-
portes de passageiros, táxis.

3.º

O capital social é de 1 002 410$, o que corresponde a 5000 eu-
ros, integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de
três quotas: uma quota no valor nominal de 501 205$, pertencente
ao sócio Joaquim António Daniel; e duas quotas do valor nominal
de 250 602$50 cada, pertencentes respectivamente aos sócios Rui
Joaquim de Oliveira e Isabel de Oliveira Daniel Pontes.

§ único. Poderão ser feitas prestações suplementares de capital até
ao montante equivalente a 20 vezes o valor que o capital social à data
em que as prestações forem exigidas, nos termos do artigo 210.º e
seguintes do Código das Sociedades Comerciais, e ainda os supri-
mentos que ela careça.

4.º

A cedência de quotas carece do consentimento dos sócios não ser
exercido pela sociedade, devendo, no entanto, efectivá-lo dentro dos
30 dias subsequentes ao da comunicação da cedência e suas condi-
ções, através de carta registada.

5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo ou fora dele será exercida por dois sócios nomea-
dos em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerente, por
tempo indeterminado o sócio Joaquim António Daniel, obrigando-se
a sociedade em todos os seus actos e contratos com a assinatura, ou
com a assinatura conjunta dos sócios Rui Joaquim de Oliveira e de
Isabel de Oliveira Daniel, bastando no entanto a assinatura de um
deles para os assuntos de mero expediente.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor, avales ou prestações de quaisquer
garantias e responsabilidades por débitos estranhos à sociedade.

6.º

A sociedade não se dissolve no caso de morte ou interdição dum
sócio, continuando com os herdeiros do falecido ou interdito, deven-
do estes nomear entre si, um representante enquanto a quota se
mantiver indivisa, ficando todavia, autorizado desde já, a divisão das
quotas pelos herdeiros dos sócios.

7.º

Em caso de falência, penhora ou arresto dos sócios, a sociedade
poderá amortizar pelo valor do último balanço a quota apreendida
judicialmente.

8.º

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital social depositado, nos termos do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, a fim de satisfazer as despesas necessá-
rias com esta escritura, publicação e registo comercial, bem como
aquisição de mobiliário, equipamento, material e outros, para a so-
ciedade iniciar a sua actividade.

Está conforme o original.

16 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12573108

TORRES NOVAS

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO ONDA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1689; identificação de pessoa colectiva n.º 505226260; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/001213.

Certifico que entre Elsa Cristina Santos Lopes Henriques, solteira,
maior, residente em Torres Novas, na Rua do General Vassalo e Silva,
60; Sílvia Marisa da Cruz Branco Cordeiro Horta, casada com António
José Branco Horta, na comunhão de adquiridos, residente no Entron-
camento, na Rua do Engenheiro Mário Costa, 42, 2.º, direito; e Carlos
Nuno Santos Lopes Henriques, solteiro, maior, residente em Torres
Novas, na Rua do General Vassalo e Silva, 60, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência de Viagens e Turismo
Onda Azul, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Costa Nery,
2, loja 8, freguesia de Santa Maria, concelho e cidade de Torres
Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de agência de via-
gens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros (equivalente a 20 048 200$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de
35 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Elsa
Cristina Santos Lopes Henriques e Carlos Nuno Santos Lopes Hen-
riques; e uma de 30 000 euros, pertencente à sócia Sílvia Marisa da
Cruz Branco Cordeiro Horta.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Car-
los Nuno Santos Lopes Henriques e Sílvia Marisa da Cruz Branco
Cordeiro Horta.

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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410192

OUROTORRES � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1693; identificação de pessoa colectiva n.º 504892258; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/001227.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2001 8014-(115)

Certifico que entre José Carlos de Oliveira dos Santos e mulher,
Amélia Maria Lopes Pereira de Oliveira Santos, casados na comu-
nhão de adquiridos, residentes em Torres Novas, na Rua de Salgueiro
Maia, lote 3, 2.º, esquerdo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OUROTORRES � Comércio de
Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, 4, lugar de
Adofreire, freguesia de Perdigão, concelho de Torres Novas.

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 no comércio de ourivesaria, im-
portação e exportação de vestuário, rochas ornamentais, produtos
alimentares e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Carlos de Oliveira dos Santos e
Amélia Maria Lopes Pereira Oliveira Santos.

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 as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410214

TRANSPORTES JOSÉ CINTRÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1690; identificação de pessoa colectiva n.º 505198118; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/001213.

Certifico que, José Cintrão Gonçalves, casado com Maria Isabel
dos Santos Gomes Maduro Gonçalves, na comunhão geral, residente
no Largo do General Humberto Delgado, 13, 1.º, em Torres Novas,
foi constituída uma sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes José Cintrão,
Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Largo do Gene-
ral Humberto Delgado, 13, 1.º, em Torres Novas, freguesia de San-
ta Maria, concelho de Torres Novas.

§ único. A sede social pode ser mudada para outro local dentro
do mesmo concelho ou concelho limítrofe por simples deliberação
da gerência.

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à quota única do sócio.

3.º

O seu objecto consiste no transporte público ocasional de mercadorias.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
José Cintrão Gonçalves, desde já nomeado gerente, o qual tem a necessá-
ria capacidade profissional, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
a sociedade.

5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade nos termos e con-
dições a estipular em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada e participar em
sociedade com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410176

SLAVELLPORTUGAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1696; identificação de pessoa colectiva n.º 505285290; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/001229.

Certifico que, Slavell Corporation, Ltd., com sede em South Street,
Ipswich, Suffolk IP1 3 NU, Reino Unido, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SLAVELLPOR-
TUGAL � Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem a sua
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sede na Rua do Capelão, 4, Outeiro Grande, freguesia de Assentiz,
concelho de Torres Novas.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda,
construção, reconstrução, administração, aluguer ou arrendamento e
investimentos de móveis ou imóveis, incluindo a aquisição de par-
ticipações sociais. Promoção Imobiliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis
especiais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota única de 5000 euros, da sócia Slavell
Corporation, Ltd.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa
ou passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, dis-
pensada de caução e com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.
3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar onerar ou locar, quaisquer bens e di-

reitos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei.

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendên-

cia ainda que não tenha atingindo a base judicial;
4 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade atra-

vés de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos
ao objecto social.

5 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência
e a obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis
em indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados nos termos do artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Fica desde já nomeada como gerente da sociedade a não sócia
Célia Maria Pereira de Sousa Taxa, casada, residente em Vale do
Arneiro, Outeiro Pequeno, concelho de Torres Novas, com o número
de identificação fiscal 157761100.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14074486

NOVASLAVELL � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1695; identificação de pessoa colectiva n.º 505285339; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/001229.

Certifico que, Slavell Corporation, Ltd., com sede em South Street,
Ipswich, Suffolk IP1 3 NU, Reino Unido, foi constituída a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NOVASLAVELL �
Promoção Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do

Capelão, 4, Outeiro Grande, freguesia de Assentiz, concelho de Tor-
res Novas.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar
ou extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda,
construção, reconstrução, administração, aluguer ou arrendamento e
investimentos de móveis ou imóveis, incluindo a aquisição de par-
ticipações sociais. Promoção Imobiliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis
especiais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota única de 5000 euros da sócia Slavell
Corporation, Ltd.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa
ou passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, dis-
pensada de caução e com ou sem remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.
3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar onerar ou locar, quaisquer bens e di-

reitos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei.

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendên-

cia ainda que não tenha atingindo a fase judicial;
4 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade atra-

vés de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos
ao objecto social.

5 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência
e a obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis
em indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados nos termos do artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Fica desde já nomeada como gerente da sociedade, a não
sócia Célia Maria Pereira de Sousa Taxa, casada, residente em Vale
do Arneiro, Outeiro Pequeno, concelho de Torres Novas, com o
número de Identificação fiscal 157761100.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14074478

SLAVELLHOUSE � CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1694; identificação de pessoa colectiva n.º 505285282; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/001229.

Certifico que, Slavell Corporation, Ltd., com sede em South Street,
Ipswich, Suffolk IP1 3 NU, Reino Unido, foi constituída a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SLAVELLHOUSE �
Construção de Imóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
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do Capelão, 4, Outeiro Grande, freguesia de Assentiz, concelho de
Torres Novas.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda,
construção, reconstrução, administração, aluguer ou arrendamento e
investimentos de móveis ou imóveis, incluindo a aquisição de par-
ticipações sociais. Promoção Imobiliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis
especiais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota única de 5000 euros da sócia Slavell
Corporation, Ltd.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa
ou passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, dis-
pensada de caução e com ou sem remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.
3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar onerar ou locar, quaisquer bens e di-

reitos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei.

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendên-

cia ainda que não tenha atingindo a fase judicial;
4 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade atra-

vés de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos
ao objecto social.

5 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência
e a obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis
em indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade fi-
cam desde já autorizados nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Fica desde já nomeada como gerente da sociedade, a não
sócia Célia Maria Pereira de Sousa Taxa, casada, residente em Vale
do Arneiro, Outeiro Pequeno, concelho de Torres Novas, com o
número de Identificação fiscal 157761100.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14074460

MANUEL ADELINO S. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1691; identificação de pessoa colectiva n.º 505228580; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/001213.

Certifico que entre Maria de Jesus Lopes da Silva Reis e marido,
Manuel Adelino dos Santos Reis, casados na comunhão de adquiri-
dos, residentes no Bairro Taxa, 8, no lugar de Rendufas, freguesia
de Chancelaria, concelho de Torres Novas, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Adelino S. Reis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Taxa, 8, lugar de
Randufas, freguesia de Chancelaria, concelho de Torres Novas.

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 máquinas e al-
faias agrícolas, acessórios, lubrificantes e de outros equipamentos
relacionados com a actividade e assistência técnica.

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 uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de Jesus Lopes da
Silva Reis e Manuel Adelino dos Santos Reis.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispen-
sáveis, 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 fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410184

SETÚBAL
MOITA

RABINOS E REGUILAS � COMÉRCIO
E VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 13-A,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1840/
010308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010308.

Certifico que entre Jorge Manuel Cavaco Soeiro e João António
Sousa Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rabinos e Reguilas � Comér-
cio e Vestuário Infantil, L.da, e tem a sua sede na Rua do General
Humberto Delgado, 13-A, Baixa da Banheira, Moita.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em comércio de vestuário
infantil e acessórios.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 5000 euros, está integral-
mente realizado e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante igual a 50 vezes o capital
social, bem como fazer os suprimentos de que a sociedade carecer.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de dois geren-
tes nomeados.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Lucinda
Piedade Alegria Jorge da Vinha. 10787410

REGULARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
OBRAS PÚBLICAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Travessa Junto ao Charepe, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 478/871012;
identificação de pessoa colectiva n.º 501884491; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 13, que é do seguinte teor:

Exoneração por renúncia, da ex-sócia Teresa de Jesus da Silva
Regula Lopes.

Data: 7 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 10735062

SODISUL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Arroteias, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 784/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 500782482; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 6/010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 14, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito:
Aumento de capital, com a quantia de 24 100$, subscrito pelos

sócios da seguinte forma: Álvaro Rebordão Rosa, 7953$; José Au-
gusto Pires Carvalho, 5543$; Rui Miguel Casimiro Rebordão Rosa,
2651$; e Nuno Miguel Dias Rodrigues, 7953$.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 2.º, 4.º e 5.º
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas unificadas: Álvaro Rebordão Rosa, 16 500 euros;

José Augusto Pires Carvalho, 11 500 euros; Rui Miguel Casimiro
Rebordão Rosa, 5500 euros; e Nuno Miguel Dias Rodrigues,
16 500 euros.

Gerência: será exercida por todos os sócios.
Forma de obrigar a sociedade: basta a assinatura de dois gerentes.

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

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 10735070

SEIXAL

TECNISTERIL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS
DE ESTERILIZAÇÃO E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2700/
920923; identificação de pessoa colectiva n.º 502842970; inscri-
ção n.º 2/010212; número e data da apresentação: 4/010212.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Paulo Jorge Mendonça Machado; e uma de 1250 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Maria Figueiredo Cândido Machado.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095580

HRI � HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5894/
010116; inscrição n.º 2/010209; número e data da apresentação: 5/
010209.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 5/010209.
Designação do administrador único e fiscal único, para o quadrié-

nio de 2001-2004, em 31 de Janeiro de 2001:
Administrador único: Stylianos Argyrokastritis, casado.
Fiscal único: efectivo � Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim
Patrício da Silva, revisor oficial de contas, casado; suplente � Al-
berto Arnauth Ribeiro, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095610

ADELINO FRANCISCO CAVACO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5335/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504704460; inscri-
ção n.º 1/010219; número e data da apresentação: 4/010219.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, fio efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 4/010219, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Adelino Francisco Cavaco, por

renúncia, em 13 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130211

RAIMUNDO & GOMES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5956/
010219; inscrição n.º 1/010219; número e data da apresentação: 6/
010219.

Constituição de sociedade

No dia 2 de Fevereiro de 2001, no 28.º Cartório Notarial de Lis-
boa, perante mim, Ana Alice Ribeiro Gomes, respectiva notária,
compareceram:

1.º Manuel Ferreira Gomes, natural da freguesia de Alqueidão,
concelho da Figueira da Foz, casado com Gracinda Marques Fer-
reira Gomes, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
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Rua do 3 de Novembro, 13, Belsol, nos Foros da Amora, freguesia da
Amora, concelho do Seixal, número fiscal 128338210;

2.º Fernando Branco Raimundo, natural da freguesia de Olalhas,
concelho de Tomar, casado com Arlinda Maria Fontinha Gracio
Raimundo, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Quinta da Medideira, 10, 1.º, direito, na Amora, freguesia do conce-
lho do Seixal, número fiscal 121927091.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 4165733, de 17 de Abril
de 2000 e 7315914, de 3 de Maio de 1996, ambos emitidos em Lis-
boa, pelos Serviços de Identificação Civil.

E pelos outorgantes foi dito que constituem a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Raimundo & Gomes � Cons-
trução Civil, L.da, e tem a sua sede em Rua do 3 de Novembro, 13,
Belsol, Foros de Amora, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

2 � Por deliberação da gerência, a sua sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O objecto da sociedade é indústria de construção civil, em-
preitadas e obras públicas e particulares, urbanizações, compra e
venda de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para
esse fim. Comércio de material de construção civil.

2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas bem como em outro tipo de responsabilidade li-
mitada, com objecto diferente do seu, ou regulado por lei especial.

3.º

1 � O capital é de 5000 euros, que corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma de 4080 euros, pertencente ao sócio Manuel Fer-
reira Gomes e a outra de 920 euros, pertencente ao sócio Fernando
Branco Raimundo, encontrando-se já realizado a totalidade do ca-
pital em dinheiro.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 25 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia
geral.

4.º

A divisão e cessão de quotas apenas é livre entre os sócios; na
cessão onerosa a não sócios a sociedade em primeiro lugar e os
sócios em segundo gozam o direito de preferência; o sócio que
pretenda ceder a sua quota ou parte dela a terceiro dará conhecimen-
to, por meio de carta registada, com aviso de recepção, a sociedade
e os demais sócios, dos preciosos termos da projectada cessão, iden-
tificando quer o cessionário, quer as cláusulas do projectado con-
trato; no caso da sociedade não deliberar, em assembleia geral, no
prazo de 15 dias a contar da data do reconhecimento da comunica-
ção referida no parágrafo anterior exercer o direito de preferência,
deverão os demais sócios exercê-lo através da carta registada expe-
dida no prazo de 10 dias a contar da data da mesma assembleia geral,
após o que a cessão a estranhos é livre.

5.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou
prazos, as assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � As deliberações sociais na falta de disposição legal em con-
trário, serão tomadas por maioria simples.

6.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sociedade ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for decidido em as-
sembleia geral.

3 � É desde já fica designado gerente Manuel Ferreira Gomes.
4 � A sociedade obriga-se com assinatura de um gerente.

7.º

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento, penhora ou outro procedi-

mento judicial sobre a quota;

c) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
O valor da contrapartida da amortização será para a quota a amor-

tizar resultar do último balanço social aprovado, salvo se a lei dis-
puser de outro modo.

O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser fraccio-
nado em quatro prestações mensais, iguais salvo melhor acordo entre
as partes, que serão depositadas na Caixa Geral de Depósitos a favor
de quem de direito.

8.º

Para todas as questões que impliquem interpretações e aplicações
do presente pacto social, designadamente nas relações entre os só-
cios, é exclusivamente competente o foro da comarca de Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130378

PLANETA CRIANÇA � VESTUÁRIO DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5388/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504678582; inscri-
ção n.º 2/010219; número e data da apresentação: 7/010219.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 7/010219.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130360

JOSÉ ROSA VIRGÍLIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1652/
890102; inscrição n.º 10/010222; número e data da apresenta-
ção: 10/010222.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 200 000$, e corresponde à soma de  quatro quotas:

a) Três iguais, cada uma com o valor nominal de 3 250 000$,
pertencentes, uma ao sócio Adriano de Almeida Esperança Virgílio,
outra ao sócio Francisco José Esperança Virgílio e outra ao sócio
Manuel Almeida Esperança Virgílio.

b) Uma quota, com o valor nominal de 450 000$, pertencente, em
comum e sem determinação de parte ou direito a, Maria Almeida
Esperança, Adriano de Almeida Esperança Virgílio, Francisco José
Esperança Virgílio e Manuel Almeida Esperança Virgílio.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130564

BIZARTE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5944/
010212; inscrição n.º 1/010212; número e data da apresentação: 3/
010212.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licencia-
da Maria de Fátima Nobre de Fonseca, notária respectiva, compa-
receram como outorgantes Guilhermina da Conceição Pinheiro Ca-
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lado Bizarra, Paulo Sérgio Rebelo Bizarra e Carla Alexandra da Cruz
Hungria.

E disseram que entre si, constituem uma sociedade comercial por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIZARTE � Artes Gráficas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade Sá da Ban-
deira, 5, 3.º, esquerdo, Quinta de São Nicolau, freguesia de Corroios,
concelho do Seixal.

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 consultoria e prestação de
serviços em artes gráficas, fotocomposição, pré-impressão, fotolito
e design gráfico. Comercialização de produtos gráficos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
3000 euros, da sócia Guilhermina da Conceição Pinheiro Calado
Bizarra; e outras duas iguais de 1000 euros cada uma e uma de cada
um dos sócios Paulo Sérgio Rebelo Bizarra e Carla Alexandra da
Cruz Hungria.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095599

8 OFÍCIOS � INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5943/
010212; inscrição n.º 1/010212; número e data da apresentação: 1/
010212.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Novembro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria

do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim José Ventura Araújo, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com Ana Paula Pereira Valongo Araújo, natu-
ral da freguesia e concelho do Seixal, residente na Rua da Liberdade,
31, rés-do-chão, Seixal;

2.º Celestino João Ramos Peixeiro, natural da freguesia de Évora
(Sé), concelho de Évora, casado com Maria Helena Serrano Agos-
tinho Peixeiro, sob o regime da comunhão de adquiridos e residente
na Rua do Infante D. Augusto, 65, 2.º, esquerdo, Cruz de Pau;

3.º Alexandre Alberto Moreira da Silva, solteiro, maior, natural
da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente
na Avenida de Luís de Camões, 36, 2.º, A, Miratejo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 7425079, de 9 de No-
vembro de 2000, 8380052, de 21 de Abril de 1999 e 9836972, de
8 de Março de 1996, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil
em Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 8 Ofícios � Investigação e
Desenvolvimento Social, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis,
60, rés-do-chão, freguesia e concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas agência, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de projec-
tos de investigação e desenvolvimento na área das ciências sociais
e humanas, tais como projectos de integração sócio-profissional para
grupos socialmente desfavorecidos. Diagnóstico, planeamento, con-
cepção, organização, execução e avaliação de actividades formativas.
Desenvolvimento de actividades nos domínios dos estudos de mer-
cado e sondagens de opinião; consultoria empresarial e de gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 005 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 335 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095602

CASALUNA � COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5945/
010212; inscrição n.º 1/010212; número e data da apresentação: 6/
010212.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Fernando Álvaro Almeida Pereira, casado sob o regime da
comunhão geral de bens, com a segunda outorgante, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa e residente
na Praça de Latino Coelho, 6, 1.º, direito, Vale de Milhaços, Cor-
roios;

2.ª Maria Luísa Padilha Clemente Pereira, casada no dito regime
de bens, com o primeiro outorgante, natural da freguesia da Pena,
concelho de Lisboa e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 6017242 e 6038357,
ambos de 30 de Março de 2000, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil, em Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CASALUNA � Comércio de
Utensílios Domésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Latino Coelho, 8-A,
Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de utensí-
lios e produtos de consumo doméstico, papelaria e quinquilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 550 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence aos sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral..

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095726

SUL BUILDING � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5946/
010213; inscrição n.º 1/010213; número e data da apresentação: 1/
010213.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.ª Ana Paula Ribeiro Viegas Lopes, natural de Angola, casada
com António José dos Santos Teixeira Lopes, sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Rua de Alves Redol, lote 275-E,
Arrentela;

2.ª Maria Graciete Ribeiro Viegas Cardoso, natural de Angola,
casada com Luís Miguel Correia Cardoso, sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de Alves Redol, lote 275-D, Arrentela;

3.º José Rosa Viegas, natural da freguesia de Estói, concelho de
Faro, casado com Maria Beatriz Pereira Ribeiro Viegas, sob o re-
gime da comunhão geral de bens, residente na Rua de Alves Redol,
9-A, Arrentela.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 9622955, de 2 de Julho
de 1996, 9624053, de 18 de Julho de 1996 e 7254781, de 16 de
Maio de 2000, todos passados pelos Serviços Identificação Civil de
Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sul Building � Compra e Ven-
da de Imóveis, Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guimar Torresão,
40-E, Pinhal de Frades, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal.

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 em compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao triplo do capital social inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, Ana Paula
Ribeiro Viegas Lopes e Maria Graciete Ribeiro Viegas Cardoso que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095670

AUTO TÁXIS TRÊS POVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5947/
010213; identificação de pessoa colectiva n.º 500555966; inscri-
ção n.º 10/010213; número e data da apresentação: 7/010213.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Três Povos, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral, 12, Vale de Milhaços,
freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 551 206$, pertencente à sócia Maria Manuela Moreira
Ramos Magro; e duas iguais do valor nominal de 250 602$, perten-
centes uma a cada um dos sócios Pedro Alexandre Ramos Afonso
Magro e Bruno Miguel Ramos Afonso Magro.

Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade
que não são obrigados pela lei ou pelo contrato à realização de ou-
tras entradas.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095653

MANEQUIM � LAVANDARIA E ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula
n.º  3884/960326; identif icação de pessoa colect iva
n.º 503607177; inscrição n.º 8/010209; número e data da
apresentação: 3/010209.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2 500 000$, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Moisés da Costa Lourenço e Miriam Costa Lourenço de Jesus.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade ficam a cargo do sócio
Moisés da Costa Lourenço e do não sócio Carlos Manuel Ribeiro
Lourenço, já nomeados gerentes, bastando a assinatura de um deles
para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095645

HIPERMIL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1365/
870206; identificação de pessoa colectiva n.º 501777490; inscri-
ção n.º 5/010213; número e data da apresentação: 6/010213.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 15.º do
contrato, tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HIPERMIL � Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Infante D. Augusto, 84,
cave, frente, Cruz de Pau, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
construção civil e mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 2 000 000$, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
de um gerente.

ARTIGO 15.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócio jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

Declarou ainda a terceira outorgante, sob sua inteira responsabi-
lidade que não é obrigada pela lei ou pelo contrato à realização de
outras entradas.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095661

DINHEIRO EM CONTA � CONTABILIDADE,
FISCALIDADE, CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5941/
010209; inscrição n.º 1/010209; número e data da apresentação: 4/
010209.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidade das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
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Maria de Fátima Nobre da Fonseca, notária respectiva, comparece-
ram como outorgantes Maria Henriqueta Simões Galego Palhotas
Pacheco, número de identificação fiscal 189592206, casada com Luís
Filipe Vitorino Pacheco, no regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada, resi-
dente na Avenida Principal, lote 92, Aldeia de Paio Pires, Seixal,
titular do bilhete de identidade n.º 6967534, de 17 de Junho de 1999,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; e, Sónia
Margarida Fialho Alvino, número de identificação fiscal 211125954,
solteira, maior, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, con-
celho de Lisboa, residente na Travessa da Quinta da Bolacha, 5, 2.º,
direito, Falagueira, Amadora, titular do bilhete de identidade
n.º 10300068, de 15 de Dezembro de 1999, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil da Amadora.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos referi-
dos bilhetes de identidade.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade comercial por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dinheiro em Conta � Contabi-
lidade, Fiscalidade, Consultoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Principal, lote 92,
Casal do Marco, freguesia de Aldeia de Paio Pires, concelho do
Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de contabilidade,
fiscalidade e consultoria nestas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social, mediante deliberação unânime de todos os sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095637

ARQUILUXO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5964/
010222; inscrição n.º 1/010222; número e data da apresentação: 3/
010222.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da
Conceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do Cartório,
em representação legal da notária do referido Cartório Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, compareceram como outorgantes:

1.º Jorge Camilo Rafael, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos, com Deolinda Maria Gameiro Rodrigues, natural de
França e residente na Praceta de António Herédia, 5, Quinta de Niza,
Corroios, Seixal;

2.º Vítor Manuel Gameiro Rodrigues, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos, com Maria Elisabete Águas Carrilho Ruas,
natural de França e residente na Rua de António Luís, lote 68, Cruz
de Pau, Seixal;

3.º Luís Miguel Sousa Carlos, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos, com Elisabete Fernandes Rodrigues, natural da fre-
guesia de São Pedro de Tomar, concelho de Tomar e residente na
Rua de Saúl Dias, 11, Pinhal de Frades, Arrentela.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 7718255, de 21 de Ju-
nho de 1996, 9700287, de 8 de Novembro de 1995 e 10731717, de
17 de Junho de 1997, emitidos pelos Serviços de Identificação Ci-
vil, em Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQUILUXO � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de António Herédia,
5, Quinta da Niza, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas, remodelações de edifícios, jardinagem, arranjos exteriores e
sistemas de rega. Compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963,94 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do va-
lor nominal de 4987,98 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a três vezes o capital social
inicial.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, todos os
sócios

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimen-
to, 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.

22 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130173

MIRABESA � PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3545/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503389846; inscri-
ção n.º 1/010214; número e data da apresentação: 2/010214.

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

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 2/010214; averbamento n.º 4.
Cessação de funções do gerente Virgílio Cardona dos Reis Bento,

por renúncia, em 9 de Agosto de 1996.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14095688

ANTÓNIO XAVIER DE LIMA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2224/
910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502509953; inscri-
ção n.º 3/010215; número e data da apresentação: 4/010215.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, 11 e 11-A,
Amora, Seixal.

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

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130505

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2250/
910401; identificação de pessoa colectiva n.º 500259232; inscri-
ção n.º 8/010215; número e data da apresentação: 3/010215.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, 11 e 11-A,
Amora, Seixal.

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

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130351

EXTERNATO INFANTIL DÓ-RÉ-MI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1459/
870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501883665; inscri-
ções n.os 4 e 1/010216; números e data das apresentações: 6 e 7/
010216.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato, tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Reinaldo Ferreira, 1,
rés-do-chão, Quinta de São Nicolau, Corroios, Seixal.

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130416

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5954/
010216; inscrição n.º 1/010216; número e data da apresentação: 4/
010216.

Contrato de sociedade

No dia 31 de Julho de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º Eduardo Augusto Martins Lopes, divorciado, natural da fre-
guesia de Venteira, concelho da Amadora, residente na Avenida de São João
de Deus, 25, 1.º, direito, em Lisboa, número de identificação fiscal
170845010, titular do bilhete de identidade n.º 6258105, de 4 de Novembro
de 1999, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.ª Regina Maria Martins da Costa, divorciada, natural da fregue-
sia do Socorro, concelho de Lisboa, residente na mesma morada,
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número de identificação fiscal 100838170, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 1082315, de 8 de Junho de 1995, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referi-
dos documentos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito que, entre si, constituem uma sociedade
comercial por quotas que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Quinta da
Luz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paiva Coelho, 23, 1.º,
direito, frente, freguesia da Arrentela, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização
de produtos agrícolas e pecuários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por cada
sócio

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for em assembleia geral, compete a sócio ou não sócios

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimen-
to, 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.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130408

BARBOSA & FIGUEIREDO � PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5953/
010216; identificação de pessoa colectiva n.º 502614684; inscri-
ção n.º 12/010216; número e data da apresentação: 3/010216.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Barbosa & Figuei-
redo � Produções Musicais, L.da, com sede na Praceta da Quinta do
Casalinho, 4, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações e outras formas locais de represen-
tação em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro e,
por simples deliberação da gerência deslocar-se a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos diversos valores do activo, é de 5000 euros e encontra-se di-
vidido em duas quotas: uma no valor nominal de 4500 euros, per-
tencente ao sócio Alfredo Carlos de Lima Barbosa; e outra no va-
lor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Donato Emanuel
Calado da Palma Domingos Abrantes.

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130335

MARÉ VIVA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4356/
970728; identificação de pessoa colectiva n.º 503930903; inscri-
ção n.º 4/010221; números e data das apresentações: 7 e 8/010221.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
49 500 euros, pertencente ao sócio José Ramalho Aleixo; e outra de
500 euros, pertencente à sócia Vicência Rosado da Silva Ramalho
Aleixo.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130297

EPSI � ESTUDOS, PROJECTOS E SEGURANÇA
INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula
n.º 5189/990621; identificação de pessoa colectiva
n.º 504519522; inscrição n.º 4/010216; número e data da apre-
sentação: 11/010216.
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Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O  capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 1 500 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois gerentes
ou com a assinatura conjunta de um gerente e de um procurador.

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130432

POLISTEEL � INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5955/010219;
inscrição n.º 1/010219; número e data da apresentação: 1/010219.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º José Alberto Santos Simões, casado no regime da comunhão
de adquiridos, com a segunda outorgante, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, e residente na Estrada das
Barrocas, 65, rés-do-chão, direito, Almada;

2.ª Isabel Maria Abreu de Sousa Simões, casada no dito regime
de bens, com o primeiro outorgante, natural da freguesia de Cova
da Piedade, concelho de Almada e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 7324557, de 27 de No-
vembro de 1995 e 6953539, de 16 de Maio de 2000, emitidos pe-
los Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLISTEEL � Instalações In-
dustriais de Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Loureiros, 61, Fer-
não Ferro, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

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 em instalações industriais de re-
des de gás, canalizações industriais de esgotos, redes de incêndio e
vapor, águas frias e quentes, serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 004 820$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 002 410$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida pelos sócios, fican-
do desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá 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 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130220

MINA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3157/
940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503123331; inscri-
ção n.º 7/010214; número e data da apresentação: 8/010214.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em consequência, fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130459

SIMAS & COUTOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS E VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5959/010220;
inscrição n.º 1/010220; número e data da apresentação: 6/010220.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel de Figueiredo Couto, natural da freguesia de
São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casado com Maria José
Pinto de Sousa Couto, sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Praceta de Bissau, 3, rés-do-chão, esquerdo, Cruz de Pau;

2.º José Simas Couto, natural da freguesia de Pena, concelho de
Lisboa, casado com Maria Teresa Gonçalves Cardoso Simas Couto,
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da
Cordoaria, 11, 1.º, esquerdo, Cruz de Pau;

3.º Carlos Luís de Figueiredo Couto, natural da freguesia do So-
corro, concelho de Lisboa, casado com Elsa Maria Fernandes Figuei-
ra Couto, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
de Mansabá, 18, 2.º, direito, Cruz de Pau.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 5224673, de 23 de Junho de 1997,
2003456, de 27 de Fevereiro de 1997 e 4566914, de 7 de Abril de 2000,
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma sociedade co-
mercial por quotas que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Simas & Coutos � Comércio e
Reparação de Máquinas e Viaturas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Caldinhos, Flor
da Mata, freguesia da Arrentela, concelho do Seixal.

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 compra e venda de máquinas
em geral e viaturas. Oficina mecânica e assistência a máquinas e
viaturas. Venda de peças e pneus.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, António
Manuel de Figueiredo Couto e José Simas Couto que, desde já, fi-
cam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130246

TRANSPORTES PÉROLA BANHEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2462/
920107; identificação de pessoa colectiva n.º 501214135; inscri-
ção n.º 8/010221; número e data da apresentação: 4/010221.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 7.º do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 60 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Magalhães
Coelho; uma do valor nominal de 35 000 euros, pertencente à sócia
Teresa de Jesus Martins Ramos Coelho; e uma do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Ramos Coelho.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio,
pelo respectivo valor nominal, em caso de arrolamento, penhora,
arresto, falência ou insolvência, morte ou interdição do sócio.

2 � A sociedade deverá tomar a deliberação de amortização no prazo
de 90 dias, após o conhecimento do facto que a permita, tornando-se a
mesma efectiva com o pagamento daquele valor em duas prestações se-
mestrais e iguais ou depósito efectuado na Caixa Geral de Depósitos.

Declararam ainda sob sua int4eira responsabilidade, que não são
obrigados pela lei ou pelo contrato à realização de outras entradas.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130262

ALZIRA & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5961/
010221; inscrição n.º 1/010221; número e data da apresentação: 6/
010221.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Janeiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas em Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos Santos Fernandes Gar-
cia, notária do respectivo Cartório, compareceram como outorgantes:

1.ª Alzira Maria Silva Cristina, natural da freguesia e concelho de Ourique,
casada com António Eduardo Silva Cristina, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Sol Poente, lote 5, Fernão Ferro;

2.ª Fernanda Maria Silva Cristina Silva, natural da freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casada com António Manuel
Rodrigues Silva, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua Cinquenta e Oito, lote 392, Redondos, Fernão Ferro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 5221937, de 21 de Abril
de 1992 e 9496927, de 10 de Outubro de 1996, tendo o primeiro
sido passado pelo extinto Centro de Identificação Civil e Criminal
e o segundo pelos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelas outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e condições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alzira & Fernanda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Fraternidade, 7-A,
Casal do Marco, freguesia de Paio Pires, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de papelaria, livraria, totoloto, totobola, lotaria, bijuteria, brinque-
dos, perfumaria, tabacaria, artigos para o lar, jogos, malas e outros
artigos de couro, ou de substitutos do couro, artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencente uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Alzira Maria
Silva Cristina, que, desde já fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14130254
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