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3. Diversos

PARTE A

SOCIEDADES

PEDRO TRAVASSOS E ASSOCIADO, SROC

Cópia extraída da escritura lavrada de fl. 96 a fl. 98 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 484-L do 5.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo do notário licenciado Carlos Manuel da Silva
Almeida.

Divisão, cessões de quotas e alteração parcial
do contrato de sociedade

No dia 10 de Maio de 2001, em Lisboa e no 5.º Cartório Notarial,
perante mim, Carlos Manuel da Silva Almeida, notário do referido
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Pedro Manuel Travassos de Carvalho, contribuinte fiscal
n.º 121593614, natural de Lisboa, da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, inscrito na lista dos revisores oficiais de contas com o
n.º 634, e mulher, Theo Lot Wolf de Carvalho, contribuinte fiscal
n.º 188319093, natural dos Estados Unidos da América, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Borges
Carneiro, 31, 1.º, esquerdo, em Lisboa;

2.º Elizabete Maria Mendes Simões, solteira, maior, natural de
Lisboa, da freguesia de São Sebastião da Pedreira, contribuinte fis-
cal n.º 181245191, residente na Avenida da República, 90, 6.º,
D, em Lisboa, inscrita na lista dos revisores oficiais de contas
com o n.º 910;

3.º Alda Maria dos Santos Mendonça César, casada, natural
da freguesia de Carvoeira, concelho de Torres Vedras, residen-
te na Rua de Joaquim Agostinho, 18, 7.º, esquerdo, em Lisboa,
que outorga na qualidade de procuradora de António Manuel
Dantas Amorim, natural do Porto, da freguesia de Campanhã,
casado, segundo declara, com Maria da Conceição Vasconcelos
e Sousa Amorim, sob o regime da comunhão de adquiridos,
contribuinte fiscal n.º 150971358, residente na Rua dos
Castanheiros, 166, Rio Tinto, Gondomar, inscrito na lista dos
revisores oficiais de contas com o n.º 769, conforme procura-
ção, que arquivo;

4.º Arménio Dias, natural da freguesia de Bendada, concelho
do Sabugal, casado com Maria Aurora dos Santos Martins Dias,
sob o regime de comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal
n.º 107566524, residente na Rua de Abranches Ferrão, 4, 8.º, B,
em Lisboa, inscrito na lista dos revisores oficiais de contas com
o n.º 752.

Verifiquei a identidade da terceira outorgante por conhecimento
pessoal, a do quarto outorgante por exibição da carta de condução
n.º L-577799, emitida em 22 de Abril de 1997, pela Direcção-Geral
de Viação de Lisboa, e a dos restantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 2126898, de 28 de Agosto de 1998,
16007316, de 28 de Dezembro de 1995, e 6805661, de 9 de Feve-

reiro de 2000, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

Pelos primeiro e segunda outorgantes foi dito que ele, primeiro
outorgante, marido, e a segunda são os únicos e actuais sócios da
sociedade civil de revisores oficiais de contas Pedro Travassos e
Associado, SROC, número de identificação de pessoa colectiva
502199180, com sede na Avenida da República, 97, em Lisboa,
que se rege pelas escrituras outorgadas neste Cartório, em 11 de
Março de 1999, a fl. 77 do livro de notas n.º 349-L, e 28 de
Novembro último, a fl. 34 do livro de notas n.º 458-L, inscrita na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 60, com o capi-
tal social de 1 000 000$, integralmente realizado e dividido em duas
quotas, uma de 800 000$ do sócio Pedro Manuel Travassos de
Carvalho e uma de 200 000$ da sócia Elizabete Maria Mendes
Simões.

Pelos primeiros outorgantes foi dito que pela presente escritura
dividem a quota de 800 000$, de que ele marido é titular, em duas
novas quotas: uma de 700 000$, que para ele reserva, e uma de
100 000$, que cedem ao representado da terceira outorgante, An-
tónio Manuel Dantas Amorim.

Pela segunda outorgante foi dito que de igual modo divide a sua
quota de 200 000$ em duas novas quotas: uma de 100 000$, que
para ela reserva, e outra de igual valor de 100 000$, que cede ao
quarto outorgante Arménio Dias.

Pelos primeiros e segunda outorgantes foi dito:
Que as quotas são cedidas, livres de ónus ou encargos, com todos

os direitos e obrigações inerentes, por preços iguais aos seus valores
nominais, já recebidos dos cessionários;

Que a presente divisão e cessão de quotas foi autorizada pela
própria sociedade na reunião da assembleia geral, realizada em
22 de Fevereiro de 2001, conforme acta, de que arquivo fotocó-
pia;

Que às quotas cedidas corresponde valor igual ao nominal no úl-
timo balanço, relativo ao exercício de 1999, aprovado em assem-
bleia geral de 30 de Junho de 2000, conforme balanço, fotocópia da
acta daquela reunião da assembleia geral e declaração passada pelo
técnico de contas da sociedade em 8 de Maio de 2001, que exibi-
ram.

Pelos terceira e quarto outorgantes, na indicada qualidade, foi dito
que aceitam o presente contrato nos termos exarados.

Por todos os outorgantes na indicada qualidade foi dito que
eles, primeiro, segunda, representado da terceira e quarto
outorgantes, como únicos sócios que ficam sendo da aludida
sociedade, deliberam alterar parcialmente o contrato social,
passando a sociedade a adoptar a firma Pedro Travassos & As-
sociados � SROC, e a reger-se pelos artigos constantes do do-
cumento complementar, que fica a fazer parte integrante desta
escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Códi-
go do Notariado, cujo conteúdo perfeitamente conhecem, pelo
que dispensam a sua leitura.



Exibiram certificado de admissibilidade emitido pelo Registo Na-
cional de Pessoas Colectivas em 18 de Abril de 2001.

Arquivo:
O documento complementar;
A referida fotocópia da acta;
Projecto de alteração do pacto social, aprovado pelo conselho de

inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas;
Três declarações, passadas pela dita Ordem dos Revisores Ofi-

ciais de Contas, comprovativas das inscrições da sociedade e dos
sócios e que estes se encontram no exercício efectivo dos seus
direitos.

Foi liquidada nesta data a importância de 5000$, referente ao
imposto de selo devido pela escritura.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.) � O Notário, Carlos Manuel da Silva
Almeida.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
01-2-17 764

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO GLAXOSMITHKLINE DAS CIÊNCIAS DE SAÚDE

Certifico que, por escritura lavrada em 3 de Maio de 2001, de
fl. 72 a fl. 73 do livro de notas para escrituras diversas n.º 162-M
do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Manuel
da Silva Almeida, foram alterados integralmente os estatutos da
fundação com a denominação «Fundação Glaxo Wellcome das
Ciências de Saúde», que é uma fundação devidamente reconhecida
pelo Ministério da Administração Interna, sem fins lucrativos, que
passou a adoptar a denominação em epígrafe, mantendo no entanto
a mesma sede social, na Rua do Dr. António Loureiro Borges, 3,
Arquiparque-Miraflores, Algés, no concelho de Oeiras, e o mesmo
objecto social, que consiste em realizar, promover e patrocinar
projectos e actividades de investigação e divulgação científica e
tecnológica, bem como desenvolver uma acção cultural e social.

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
03-1-43 873
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

COOPERATIVA AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3;
identificação de pessoa colectiva n.º 500638209; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/08062001.

Certifico que foi alterado o pacto da cooperativa em epígrafe, nos
termos a seguir indicados:

CAPÍTULO II
ARTIGO 6.º

1 � O capital da cooperativa é variável e ilimitado, no momento
de 5000 euros.

2 � O capital é representado por títulos de 100 euros, ou um seu
múltiplo.

3 e 4 � (Inalterados.)

CAPÍTULO III
ARTIGO 13.º

1 � O número de cooperadores não pode ser inferior a cinco.
2 a 11 � (Inalterados.)

CAPÍTULO IV

SECÇÃO II

ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um vice-presidente.

2 � (Inalterado.)
3 � (Inalterado.)
4 � (Inalterado, passando a designar-se por 3.)

SECÇÃO III

ARTIGO 33.º

1 � A direcção é composta por um presidente que designará quem
o substitua nas suas faltas e impedimentos.

2 e 3 � (Eliminados.)

ARTIGO 34.º

1 � (Inalterado.)
2 a 6 � (Eliminados.)

SECÇÃO IV

ARTIGO 40.º

1 � O conselho fiscal é composto por um único titular, o presi-
dente.

2 a 4 � (Eliminados.)

Está conforme.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição le-
gal, Maria de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073253 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VASCONCELOS
& LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1174;
identificação de pessoa colectiva n.º 501810455; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/05062001.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já, em dinheiro, é de
400 000 euros e é formado por quatro quotas iguais, de 100 000 eu-
ros, de que pertence uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em exercício, Maria
de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073210

ESCAPELÂNDIA � MONTAGEM DE ESCAPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2408;
identificação de pessoa colectiva n.º 504540114; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/06062001.

Certifico que foi dissolvida por acordo dos sócios a sociedade em
epígrafe, com simultânea liquidação, dando as contas como aprova-
das em 23 de Abril de 2001.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em exercício, Maria
de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073237

REFIL � INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1137;
identificação de pessoa colectiva n.º 501684956; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/07062001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede no Raso de Paredes, freguesia e conce-
lho de Águeda e gira sob a denominação REFIL � Indústria de Uti-
lidades Domésticas, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de,
20 000 euros e é formado por três quotas, sendo uma de 12 000 eu-
ros pertencente ao sócio José Simões dos Reise duas quotas de
4000 mil euros de que pertence uma a cada um Vasco Manuel dos
Santos Reis e Paula Alexandra Santos Reis.

§ único. Poderão os sócios fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao valor global de 250 000 euros, reembolsáveis quando julga-
dos dispensáveis, sendo o reembolso feito pela forma e nas taxas fi-
xadas na assembleia que delibere a restituição.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em exercício, Ma-
ria de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073245

ANADIA

CROMAGNON � CONSTRUÇÕES E INICIATIVAS
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1833/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505259575; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: (Of.) 10 e 12/20010528.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente Eduardo Manuel de Campos Fi-

gueiredo, por renúncia de 28 de Maio de 2001.
Designação de gerente � designado: Manuel António Pires Batuca.
Data da deliberação: 28 de Maio de 2001.

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

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526964
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ALÍPIO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1872/
20010530; inscrição n.º 1; número e data das apresentações: 1/
20010530.

Certifico que Alípio Martins das Neves, casado com Maria Luz
Duarte Marques das Neves, na comunhão geral, constituiu a socie-
dade unipessoal supra, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alípio Martins, Unipessoal, L.da e tem
a sua sede na Avenida das Laranjeiras, lugar de Póvoa do Pereiro,
freguesia da Moita, concelho de Anadia.

2.º

O objecto consiste no exercício da actividade de edifícios, compra
e venda de bens imobiliários, fornecimento de lenhas e madeiras;
revestimento de pavimentos e paredes.

3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, já entrado na caixa social é de 5000 euros (cujo contravalor em
escudos é de 1 002 410$).

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros se aprovadas pelo sócio único.

4.º

1 � Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio cele-
brar com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

2 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebra-
dos nos termos do número anterior, devem ser patenteados conjun-
tamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio que desde já
fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a assinatura do
gerente, podendo este adquirir para a sociedade, mesmo antes de efec-
tuado o registo, bens imóveis ou viaturas.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir parcialmente em
participação nos lucros da sociedade.

6.º

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

7.º

As decisões do sócio de natureza igual ás deliberações da assembleia
geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

8.º

A sociedade assume a responsabilidade por todas as despesas inerentes
à sua constituição, designadamente, a escritura e respectivo registo, fi-
cando desde já o gerente autorizado a movimentar o capital depositado
à ordem da sociedade, a fim de fazer face às despesas de instalação da
mesma, bem como à aquisição de bens e equipamento.

 Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14527170

FIDALGO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1279/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502841303; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 57/20010528.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social com redenominação para euros e alterou o seu contrato quan-
to ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 25 000 euros, já integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor de
12 500 euros, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14527162

ALBANO TEIXEIRA NOVAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1871/
20010529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010529.

Certifico que Albano Teixeira Novais, casado com Maria do Céu
Jesus Novais, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
unipessoal supra, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albano Teixeira Novais, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede no Largo do Pelourinho, sem nú-
mero de polícia, freguesia de São Lourenço do Bairro, concelho
de Anadia.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ele sócio Albano Teixeira Novais.

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 Albano Teixeira Novais, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, a gerência autorizada 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 ma-
triculada.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14527189
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AVEIRO

SUPER RODÃO � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1851/
861015; identificação de pessoa colectiva n.º 501729674; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: (Of.) 2 e 4/010430.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções do gerente Manuel de Oliveira Mortágua, por
renúncia de 28 de Março de 2001.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e em conse-
quência alterados os artigos 3.º, 4.º e 5.º do referido pacto que passa-
ram a ter a redacção constante que segue abaixo.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro já
entrado na caixa social, é de 24 939,89 euros e corresponde à soma das
quotas dos sócios que são as seguintes: uma do valor nominal de
12 469,95 euros, pertencente ao sócio Nelson Lopes Mortágua; e duas
com o valor nominal de 6 234,97 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Maria Amélia dos Santos Lopes e Isabel Maria Barbosa de
Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for designa-
do em assembleia geral fica a cargo da já sócia gerente, Maria Aurélia
e dos sócios Nelson Lopes Mortágua e Isabel Maria Barbosa de Oli-
veira que desde já ficam nomeados gerentes.

5.º

Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é bastante a
intervenção e assinatura de qualquer um dos gerentes.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 11232005

ROSA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1216;
identificação de pessoa colectiva n.º 500887446; data do depó-
sito: 160501.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

17 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 11229934

MURTOSA

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS DA TORREIRA, L.DA

Sede: Rua de Santo Estêvão, freguesia do Monte,
concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 20/
900718; identificação de pessoa colectiva n.º 501997873.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foram depositados os
documentos de prestação de contas, relativos ao exercício do ano de 2000.

Conferi e está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes
da Fonseca Gonçalves Coelho. 11119187

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MOLDOPLÁSTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 248/580107; identificação de pessoa colectiva

n.º 500195625; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 5/
010518.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que foram depositados os titulares
dos órgãos sociais para o triénio de 2001 a 2003, por deliberação de
30 de Março de 2001.

Conselho de administração: Joaquim da Silva Landeau, casado,
Manuel Lúcio Gomes Rodrigues, viúvo, Luís Daniel Brito Pinheiro,
casado, Armindo da Costa Pereira, casado e Maria Helena Lemos
Landeau, divorciada.

Conselho fiscal: presidente � Vítor Manuel Ribeiro Moreira de
Almeida, casado; vogal: Abel Praça Marques da Silva, casado;
vogal: Assunção e Oliveira e Sá Cambão, SROC, representada por
Amadeu da Conceição Moreira Rodrigues Cambão, casado, revisor
oficial de contas; suplente: António Adolfo Rodrigues Leite Assun-
ção, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles de Oliveira. 16957261

GONÇALVES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1411/810409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501155791; data da apresentação: 010518.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 09558748

MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 934/750225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500178585; data da apresentação: 010518.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos
resultados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração
de resultados líquidos, anexo ao balanço e à demonstração dos
resultados, certificação legal de contas e relatório e parecer do
fiscal único).

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles de Oliveira. 16957270

PEDREIRAS SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3703/000121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504629956; data da apresentação: 010518.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados lí-
quidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16957296
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QUINTAS � LAVANDARIA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3181/970318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503834530; data da apresentação: 010521.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados lí-
quidos, anexo ao balanço e à demonstração dos resultados, certificação
legal de contas).

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles de Oliveira. 16957300

PRODUTEX � PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1000/760330; identificação de pessoa colectiva
n.º 500580138; data da apresentação: 010521.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados lí-
quidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles de Oliveira. 16957318

A. CASTRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis.
Matrícula n.º 3148/970106; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503796190; número e data da apresentação: 6/
010521.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 18 057 840$, re-
alizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, Anália da Costa Henriques
Castro, Rui Alexandre Henriques de Oliveira Castro e Sandra Maria
Henriques de Oliveira Castro, casada com Artur Jorge da Costa Gon-
çalves, na separação de bens, na proporção das suas quotas e para
aumento do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção está
conforme o original:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
120 000 euros (equivalente a 24 057 840$) e corresponde à soma de
três quotas sendo uma de 60 000 euros pertencente à sócia Sandra
Maria Henriques de Oliveira Castro e duas de 30 000 euros cada
pertencentes uma a cada um dos sócios Anália da Costa Henriques
Castro e Rui Alexandre Henriques de Oliveira Castro.

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

4 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16957288

OLIVEIRA DO BAIRRO

MANUEL PEREIRA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 816; identificação de pessoa colectiva n.º 505056917; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/010525.

Certifico que foi registado o facto da alteração do pacto social.
Alterado o § 1.º do artigo 4.º
Nova redacção:

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a pertencer a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade fica obrigada em todos os actos e contratos com
a intervenção conjunta de dois sócios gerentes.

§ 2.º Fica proibido a qualquer sócio, gerente ou não, envolver a
sociedade em actos ou contratos estranhos ou contrários ao objecto
social, tais como fianças, abonações, letras de favor e responsabili-
dades semelhantes, o que a acontecer, será da responsabilidade úni-
ca e pessoal do interveniente que ainda fica obrigado a indemnizar
a sociedade por qualquer prejuízo que com isso lhe cause.

Foi depositado o texto completo actualizado do contrato social.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 14954257

PROZOO � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 861; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010525.

Certifico que entre Rui Miguel Catão Braga e mulher Célia Cris-
tina Lopes de Sá Braga, casados na comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Travessa do Rebolo, 28, Palhaça, concelho de Oliveira do
Bairro, foi constituída a sociedade comercial que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROZOO � Importação e Co-
mércio de Produtos para Animais Domésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Rebolo, 28, fre-
guesia de Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro.

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 importação e comércio de
produtos para animais domésticos, criação de animais domésticos e
sua comercialização, prestação de serviços a animais designadamente
tosquias, banhos, treinos, hotel, comércio de plantas e flores naturais
e artificiais e de artigos decorativos e de utilidades para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Rui Miguel Catão Braga e Célia Cristina Lopes de
Sá Braga.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 9.º

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

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 deposi-
tado, 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 equipamentos e veículos automó-
veis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 14954273

SALSICHARIA IDEAL OLIVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 167/861126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500795703.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, relativo
à aprovação das contas do ano de 2000.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 14954389

LUSOÁRTICA � CERÂMICA E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 633/971024; identificação de pessoa colectiva n.º 504011553.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, relativo à
aprovação das contas do ano de 2000.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 14954362

OVAR

ERNESTO MANUEL SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2154/
010417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010417.

Certifico que Ernesto Manuel dos Santos Costa e Silva casado
com Carla Manuela Lima Fontes Silva, em comunhão de adquiri-
dos, constituiu a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ernesto Manuel Silva,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Professor Branco Duarte, 306,
freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação, comércio, importação, ex-
portação e representações de produtos diversos, nomeadamente ves-
tuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado pelo sócio, compete ao próprio sócio que desde já fica
nomeado gerente.

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 socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12051950

TÁXI ROTA AZUL DE TORCATO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2189/
010530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/010530.

Certifico que, entre Torcato José Ferreira Silva e esposa Maria
Guilhermina Barreira da Silva, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Rota Azul de Torcato José Ferreira
da Silva, L.da e tem a sede na Rua do Capitão Leitão, 25, 1.º, em Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte ocasional de passa-
geiros em veículos ligeiros (táxi).

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
em numerário e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
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4900 euros, titulada em nome do sócio Torcato José Ferreira Silva; e
outra de 100 euros, titulada em nome da sócia Maria Guilhermina
Barreira da Silva.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada pelos votos
representativos da totalidade do capital social, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
igual ao décuplo do capital social que a sociedade tiver à data da de-
liberação.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Torcato José Fer-
reira Silva.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente.

4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do cargo,
conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando, em divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

apenas separação de bens, a quota não for totalmente adjudicada ao
titular;

d) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o

último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja im-
perativamente outro valor.

7.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas, nomeadamente nos
casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade de
herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12051969

SMALFLEX � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2187/
010528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010528.

Certifico que entre José Manuel de Almeida Libório casado com
Maria Manuela Tojal Gomes da Costa, em comunhão de adquiridos
e Luís Filipe de Almeida Libório casado com Anabela Valente Muge
Libório, em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SNALFLEX � Máquinas e Equipamen-
tos para Colchões, L.da e tem a sede no Centro Comercial Garrett,
Largo de Almeida Garrett, loja 19, em Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de máqui-
nas e equipamentos para a indústria de colchões.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em numerário e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 eu-
ros cada, uma de cada sócio.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
igual a 100 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um

gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do cargo,

conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

Além do consentimento exigido por lei, em cessões de quotas a
estranhos, fica reservado para a sociedade em primeiro lugar e para
os sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando qualquer quota for cedida em contravenção com o

disposto no artigo 6.º deste contrato;
d) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o

último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja impe-
rativamente outro valor.

8.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas, nomeadamente nos
casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade de
herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12047988

COMÉRCIO TÊXTEIS CARAPINHA & QUINTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2135/
010226; inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: 5, 7 e 8/010226.

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

a) Contrato de sociedade entre João Paulo Rodrigues Ferreira
Barbosa Quintino e esposa Sara Maria Fragoso Leite Carapinha
Quintino, casados em comunhão de adquiridos e Dorinda Gonçalves
Viduedo Carapinha, viúva, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Comércio Têxteis Carapinha &
Quintino, L.da e tem a sede na Rua do Dr. Manuel Arala, 27, em Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de têxteis.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
em numerário e corresponde à soma de três quotas: uma, de 100 eu-
ros e outra de 2500 euros, tituladas, respectivamente em nome de
João Paulo Rodrigues Ferreira Barbosa Quintino, e mulher Sara Maria
Fragoso Leite Carapinha Quintino; e uma, de 2400 euros titulada em
nome de Dorinda Gonçalves Viduedo Carapinha.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem for designado
em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam desde já designadas gerentes as sócias Sara Maria Fragoso
Leite Carapinha Quintino e Dorinda Gonçalves Viduedo Carapinha.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois ge-
rentes.
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4 � É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade em
quaisquer actos ou contratos não prossecutórios do objecto social,
designadamente, em abonações, letras de favor, avais, fianças e ou-
tros actos ou obrigações semelhantes.

5.º

Além do consentimento exigido por lei, em cessões de quotas a
estranhos, fica reservado para a sociedade em primeiro lugar e para
os sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando qualquer quota for cedida em contravenção com o

disposto no artigo 5.º deste contrato;
d) Por falência do sócio.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o

último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja im-
perativamente outro valor.

7.º

Também mediante deliberação da assembleia geral, mas desde que
aprovada pelos votos representativos da totalidade do capital social,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao montante global igual ao décuplo do capital que a sociedade
tiver a data da deliberação, a prestar por todos os sócios, na propor-
ção das respectivas quotas.

b) Autorização para continuação do uso da firma concedida pelo
ex-sócio João Paulo Rodrigues Ferreira Barbosa Quintino.

Data: 27 de Dezembro de 2000.
c) Alteração parcial do contrato de sociedade quanto ao seu ar-

tigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
em numerário e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros cada,
tituladas uma em nome de Sara Maria Fragoso Leite Carapinha Quintino
e outra em nome de Dorinda Gonçalves Viduedo Carapinha.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12051942

CURTUMES MIGUEL BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 589/
701129; identificação de pessoa colectiva n.º 500925062; data da
apresentação: 010529.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício de 2000.

Conferido está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12047490

CURTUMES AVENEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1717/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504084224; data da
apresentação: 010529.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício de 2000.

Conferido está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12047465

SOMA � SOCIEDADE DE MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 323/
681226; identificação de pessoa colectiva n.º 500272492; data da
apresentação: 010531.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício
de 2000.

Conferido está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12026204

OVARSUMOS � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1750/
980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504160915; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/010514.

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

a) Averbamento de cessação de funções de gerente com capaci-
dade profissional de Salviano da Silva Pereira, por destituição.

Data: 30 de Março de 2001.
b) Nomeação de gerente com capacidade profissional de José

Manuel Andrade Carvalho.
Data: 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047317

OVARSPEED, COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2174/
010515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010515.

Certifico que entre Fernando Manuel Carvalho Camelo Almeida
casado com Maria Helena Amorim Ferreira Camelo Almeida, em
comunhão de adquiridos e Maria Manuela dos Santos Carvalho
Camelo Almeida casada com Raúl Fernando Camelo Almeida, em
comunhão geral, foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OVARSPEED, Comércio
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Monsenhor Miguel
Oliveira, 436, freguesia de São João, concelho de Ovar.

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 automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas
dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 4900 euros perten-
cente ao sócio Fernando Manuel Carvalho Camelo Almeida; e uma
de 100 euros pertencente à sócia Maria Manuela dos Santos Carva-
lho Camelo Almeida.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047449

AMÍLCAR S. MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2169/
010510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010510.

Certifico que Amílcar da Silva Marques casado com Idalina da
Anunciação Costa Ferreira, em comunhão geral, constituiu a socie-
dade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amílcar S. Marques, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua das Palreiras, 346, freguesia de Válega,
concelho de Ovar.

§ 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

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

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 Amílcar da Silva Marques,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12047430

ÓPTICA PRESTÍGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1931/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504704974; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/010521.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato de sociedade quanto aos artigos 3.º
e 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4850 euros do sócio
Ricardo Jorge Leite de Carvalho; e outra de 150 euros do sócio José
Soares de Carvalho.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 deste artigo.

2 � Fica designado gerente o sócio Ricardo Jorge Leite de Car-
valho.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047953

D. MATOS & AMADOR � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2185/
010524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010524.

Certifico que entre Sónia Raquel Amador de Pinho, solteira, maior
e Domingos Correia da Silva Matos, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade comercial por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma D. Matos & Amador � Cons-
trutores, L.da, e tem a sua sede na Rua do Monsenhor Miguel Olivei-
ra, 610, 1.º, freguesia e concelho de Ovar.

§ único. A sociedade poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples delibera-
ção dos sócios bem como criar sucursais ou outras formas de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de imóveis, materiais de construção, máquinas e
ferramentas para a construção, importações e exportações, gestão,
coordenação e fiscalização de obras públicas e privadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
7500 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 5000 euros pertencente à sócia Sónia Raquel Amador de Pi-
nho, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Domingos Cor-
reia da Silva Matos.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo a sua cessão
a terceiros do consentimento da sociedade que terá sempre o direito
de preferência o qual, de seguida se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes,
ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Em alargamento dos poderes de gerência os gerentes poderão
nomeadamente:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis ou imóveis, incluindo
viaturas automóveis.

b) Celebrar quaisquer contratos em regime de locação financeira
ou outros semelhantes.

c) Tomar de arrendamento quaisquer locais bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos.

d) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, à
excepção de actos de mero expediente em que é suficiente a assina-
tura de um deles.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo de
reserva legal, terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por morte ou interdição do seu titular;
b) Quando seja penhorada, arrestada, arrolada ou por qualquer

motivo, sujeita a procedimento judicial que retire a livre disposição
da quota em período não inferior a três meses;

c) Quando por divórcio, separação de pessoas e, ou, bens de qual-
quer sócio, a quota não lhe ficar a pertencer inteiramente;

d) Por falta de cumprimento do pacto social, ou de obrigações que
lhe foram confiadas;

e) Quando o sócio intencional e gravemente prejudique a socie-
dade.

ARTIGO 9.º

O valor da amortização das quotas será, salvo nos casos em que
a Lei imponha de outro modo o que resultar do último balanço apro-
vado, no caso das alíneas a), b) e c) do artigo anterior.

No caso das alíneas d) e e) do mesmo artigo o valor da amortiza-
ção será o valor nominal da quota se o que resultar do último ba-
lanço aprovado for inferior, pois neste caso será este último o valor
da amortização.

ARTIGO 10.º

Para amortização produzir todos os efeitos legais, basta o depó-
sito à ordem de quem de direito do respectivo valor na Caixa Geral de
Depósitos e a comunicação do facto ao titular por carta registada.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047970

TRANSPORTES PINTO DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1151/
911126; identificação de pessoa colectiva n.º 502653140; data da
apresentação: 010523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício
de 2000.

Conferido está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12051900

CENTRAL MERCANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 112/
451126; identificação de pessoa colectiva n.º 500060584; data da
apresentação: 010523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício
de 2000.

Conferido está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047252

BI-MADE � INDUSTRIAIS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 826/
870514; identificação de pessoa colectiva n.º 501825762; data da
apresentação: 010525.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depositadas
na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício de 2000.

Conferido está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12051896

BI-SILQUE � ARTIGOS PARA CASA E ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 583/
791009; identificação de pessoa colectiva n.º 500924902; data da
apresentação: 010525.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício de 2000.

Conferido está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12026220

TRANSPORTE EM TÁXI � DE MANUEL PINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2183/
010522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010522.

Certifico que Manuel Gomes Pinho, solteiro, maior, constituiu a
sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transporte em Táxi � De Ma-
nuel Pinho, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Baixo, 62, São João,
freguesia e concelho de Ovar.

Por simples decisão da gerência a sede da Sociedade pode ser
transferida dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, represen-
tado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao só-
cio Manuel Gomes Pinho, desde já nomeado gerente

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência poderá o ge-

rente:
a) Adquirir ou alienar quaisquer veículos automóveis, de e para a

Sociedade;
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b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais; e
c) Celebrar qualquer contrato de locação financeira.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar com a Sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do seu objecto social

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12026212

LUSOTUFO � INDÚSTRIAS TÊXTEIS IRMÃOS ROLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 198/
600711; identificação de pessoa colectiva n.º 500171475; data da
apresentação: 010528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício
de 2000.

Conferido está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12026190

CARNAUDMETALBOX PORTUGAL � EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 779/
860630; identificação de pessoa colectiva n.º 501697578; data da
apresentação: 010528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício
de 1999.

Conferido está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12026182

VIALPO, SOCIEDADE DE EXPLORAÇÕES MINEIRAS,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1945/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 500297231; data da
apresentação: 010529.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício
de 2000.

Conferido está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047961

LUSOTUFO � INDÚSTRIAS TÊXTEIS IRMÃOS ROLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 198/
600711; identificação de pessoa colectiva n.º 500171475; inscri-
ção n.º 18; número e data das apresentações: 10/010528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de nomeação do conselho fiscal para o triénio de 2000/
2002:

Presidente � António Eugénio Ferraz Malafaya Baptista, casado,
residente na Rua de Santos Pousada, 1269, 3.º, esquerdo, 4000-
490 Porto; vogais: Moreira, Valente & Associados, SROC, com o
n.º 21, com sede na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, 4050-
514 Porto, representada pelo Dr. José Oliveira Moreira, ROC n.º 351,
4470-255, Maia, e Jorge Relvas Almeida de Carvalho, casado, resi-
dente na Rua de Costa Cabral, 2219, 8.º, esquerdo, 4200-230, Porto;
suplentes: Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, ROC n.º 622, casado,
residente na Rua de José Falcão, 190, 1.º, 4050-315, Porto, e Maria

Teresa de Matos Lima Malafaya Baptista, casada, residente na Rua
de Santos Pousada, 1269, 3.º, esquerdo, 4000-490 Porto.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12047481

PAULO GRADIM & FERNANDO
GRADIM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2025/
000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504764799; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/010525.

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

a) Averbamento de cessão de funções de gerente do ex-sócio
Fernando Soares Oliveira Gradim, por renúncia.

Data: 16 de Fevereiro de 2001;
b) Alteração parcial do contrato de sociedade, quanto aos seus

artigos 3.º e 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros equivalente a 1 002 410$ e corresponde a duas quotas
iguais, cada uma no valor de 2500 euros, ambas pertencentes ao
único sócio Paulo Jorge Soares Oliveira Gradim.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já, nomeado
gerente o único sócio Paulo Jorge Soares Oliveira Gradim.

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

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047473

CORDOARIA 2005, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1710/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504060058; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 6 e 8/010517.

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

a) Averbamento de cessão de funções de gerente do ex-sócio Alberto
Gomes da Costa, por renúncia.

Data: 23 de Março de 2001;
b) Aumento de capital de 3 000 000$ para 4 009 640$, com um

reforço de 1 009 640$, totalmente subscrito e realizado em dinheiro
do seguinte modo: 7230$ pelo sócio Alberto Marques Correia, em
reforço da sua quota; 501 205$ para Rui Miguel Marques Correia,
solteiro, maior que assim entra como novo sócio para a sociedade,
ficando titular de uma quota do valor nominal igual ao da sua entra-
da; 501 205$ para Fernando Marques Correia, solteiro, maior, que
assim entra como novo sócio para a sociedade, ficando titular de uma
quota do valor nominal igual ao da sua entrada;

Redenominação do capital social para euros, tendo alterado par-
cialmente o respectivo contrato de sociedade, quanto aos seus arti-
gos 3.º e 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de três quotas: uma quota do valor nominal
de 15 000 euros do sócio Alberto Marques Correia; e duas de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios Rui Miguel Marques
Correia e Fernando Marques Correia.
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4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Fica designado gerente o sócio Alberto Marques Correia, ao
qual é atribuído o direito especial à gerência.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente.

4 � A gerência pode, sem dependência de autorização de qual-
quer outro órgão, adquirir, alienar, onerar ou dar ou tomar de loca-
ção quaisquer bens, móveis ou imóveis, e bem assim dar ou tomar
de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou industriais,
adquirir ou alienar ou, por qualquer outro modo, participar no ca-
pital social de quaisquer sociedades, ainda que com objecto diferente
do seu ou reguladas por leis especiais.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047937

CONSTRUÇÕES JOÃO RAMOS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula
n.º 2181/010518; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010518.

Certifico que João da Costa Oliveira Ramos casado com Maria
José Rocha Ramos Oliveira, em comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções João Ramos �
Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Indústrias, 476, rés-
do-chão, esquerdo, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de edi-
fícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio João da Costa Oliveira Ramos.

4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao sócio
João da Costa Oliveira Ramos, desde já nomeado gerente, sendo ne-
cessária a sua assinatura para obrigar a Sociedade.

5.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 09478043

AUTO GEIZA (OVAR) � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2085/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505193515; inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 12 e
13/010518.

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

a) Aumento de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, com um
reforço de 2 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os
sócios na proporção das suas quotas;

Redenominação do capital social para euros e alteração parcial do
contrato de sociedade, quanto aos seus artigos 1.º, 3.º e 4.º que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Geiza (Ovar) � Comércio e
Reparação de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional
109, São João de Ovar, freguesia de São João de Ovar, concelho de
Ovar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios que são de
2500 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Firmino António
Moreira da Costa e outra à sócia Auto Geiza � Sociedade de
Automóveis, S. A.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, ficando
desde já nomeado gerente Firmino António Moreira da Costa, de-
vendo ser nomeado o outro gerente pela sócia Auto Geiza � Socie-
dade de Automóveis, S. A., ficando a sociedade validamente obrigada
nos seus actos e contratos pela assinatura dos dois gerentes, bastando
a de um só gerente para os actos de mero expediente.

b) Nomeação de gerente de António Carlos Cabral Dias Ferreira,
casado, residente no Edifício Village Alta Vila, ala 3, 10.º, Águeda.

Data: 9 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12047945

TRANSPORTES CRUZ & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2182/
010518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010518.

Certifico que, entre António Pereira da Cruz, e esposa Amália
Maravilhosa Valente Cruz, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.

A sociedade adopta a firma Transportes Cruz & Valente, L.da, e
tem a sua sede na Praceta de Belmiro Adelino, 7, freguesia e con-
celho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio António Pereira da Cruz, e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Amália Maravi-
lhosa Valente Cruz.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 000 euros.

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
são desde já nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12052558
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NORCARPET � CARPETES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2104/
001206; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/010514.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de nomeação de gerente de Maria Joana Folha Rodrigues da
Costa Pais, solteira, maior, e residente na Rua Vinte e Sete, 258, 2.º,
esquerdo, Espinho;

Data: 19 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos Oliveira. 12047333

VAGOS

MÁRIO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 764;
identificação de pessoa colectiva n.º 504295997; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/010402.

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

Número e data da apresentação: 1/010402 � Alteração do pacto
social;

Artigos alterados: N.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º;
Sede: Bairro de São João, 57, vila, freguesia e concelho de Vagos;
Objecto: Fabricação e comercialização de produtos de betão, pré-

fabricados e classificação e tratamentos de inertes.

Mais certifico que, o n.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º do pacto so-
cial, tem actualmente a seguinte redacão:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Almeida, L.da, e tem a sua
sede no Bairro de São João, 57, nesta vila, freguesia e concelho de
Vagos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
produtos de betão pré-fabricados e classificação e tratamentos de
inertes.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504249

SIMÕES & CARRAMÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 769; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504705624; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 3/010420.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: Of. 3/010420 � Cessação de funções do gerente Jorge
Manuel da Silva Carramão, em 4 de Abril de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504214

LOBOPAM � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 545; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503872377; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/010403.

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

Inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/010403 � Dis-
solução e encerramento da liquidação;

Data da aprovação das contas: 15 de Março de 2001.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504141

OUCARRIA � MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 502449268; inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 2, 4 e 6/010419.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
2/010419 � Cessação de funções do gerente Hilário da Conceição Alves
de Oliveira, por renúncia, em 16 de Dezembro de 1993;

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: Of. 4/010419 � Cessação de funções do gerente Nelson de
Jesus Gomes, por renúncia, em 16 de Dezembro de 1993;

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: Of. 6/010419 � Cessação de funções do gerente João da
Fonseca Morais Ferreira, por renúncia, em 16 de Dezembro de 1993.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504206

INOVACÁLCULO � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185225; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/010423.

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

Inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010423 � Redeno-
minação do capital social, de escudos para euros, pelo que passa a ser de
1995,19 euros, e subsequente aumento de capital para 5000 euros;

O valor do aumento, no montante de 3004,81 euros, foi subscrito
e realizado em dinheiro pelas sócias na proporção das suas quotas;

Alteração do pacto social;
Artigos alterados: 1.º e 3.º;
Sede: Rua de D. António Santos, 48, Quintã, freguesia de Santo

António de Vagos, concelho de Vagos;
Capital: 5000 euros;
Sócias e quotas: Cristina Maria Ferreira dos Santos Vieira �

2500 euros; Elsa Maria de Aguiar de Carvalho � 1250 euros; e
Maria Manuela de Aguiar Carvalho � 1250 euros.

Mais certifico que, os artigos 1.º e 3.º do pacto social, tem actual-
mente a seguinte redacão:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INOVACÁLCULO � Contabilidade e
Auditoria, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. António dos Santos,
48, Quintã, freguesia de Santo António de Vagos, concelho de Vagos.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros, e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Cristina Maria Ferreira dos Santos
Vieira, e duas do valor nominal de 1250 euros, cada, pertencentes
uma a cada um a das sócias Elsa Maria de Aguiar Carvalho e Maria
Manuela de Aguiar Carvalho.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504265
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AVANTISBIKE � FABRICO DE BICICLETAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 773; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505332752 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010411.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre António
Faustino Garrido de Matos, e mulher, Maria Cristina da Silva Ribeiro,
intervindo ambos por si e na qualidade de representantes legais de seus
filhos menores Miguel Ribeiro Garrido de Matos e João Ribeiro Garrido
de Matos, residentes na Rua do Padre Vicente Maria da Rocha, 448,
1.º, esquerdo, na vila de Vagos, e Sérgio Ramos Garcia, casado, e resi-
dente em Malvasia, 38, Sumacarcel, Espanha, e Mercedes Lopez Car-
mona, casada, e residente em Sevilha, Espanha, que se rege pelas cláu-
sulas constantes do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, relativo à sociedade AVAN-
TISBIKE � Fabrico de Bicicletas, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AVANTISBIKE � Fabrico de
Bicicletas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Vicente Maria
da Rocha, 448, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Vagos.

2 � A administração pode transferir livremente a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar quais-
quer formas legais de representação em território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico de bicicletas; comércio
de veículos e componentes.

2 � A sociedade, por simples deliberação da administração, po-
derá participar em sociedades com objecto social distinto do seu, bem
como em sociedades reguladas por leis específicas e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, dividido em 100 000 acções,
com o valor nominal de 1 euro cada, encontra-se já integralmente
realizado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador.
2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural e

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, sendo
permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores ou do adminis-
trador único, se o houver.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição das acções
representativas dos aumentos de capital social, em dinheiro, na proporção
das acções que, ao tempo da deliberação do aumento possuírem.

2 � Em qualquer aumento de capital a dinheiro, as novas acções
serão repartidas entre os accionistas que exerçam a preferência, do
modo seguinte:

a) Atribuir-se-à a cada accionista o número de acções proporcio-
nal aquelas de que for titular à data da deliberação, ou o número in-
ferior que o accionista tenha declarado subscrever;

b) Rateiam-se entre os restantes accionistas, em conformidade com
os respectivos pedidos de subscrição, as acções não subscritas e as que
tenham sobrado da atribuição feita nos termos da alínea anterior.

3 � Os accionistas serão avisados para exercer a preferência por
anúncio publicado em jornal de expansão nacional e por aviso afixa-
do na sede social.

ARTIGO 7.º

1 � É totalmente livre a transmissão de acções entre accionistas,
entre eles e a sociedade e vice-versa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o deliberado pela as-
sembleia geral.

2 � A sociedade poderá, nas condições e limites da lei, adquirir
acções e obrigações próprias ou alheias e aliená-las.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

SECÇÃO I

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.
2 � Têm direito de voto os accionistas que sejam detendores de

pelo menos uma acção, contando-se um voto por cada uma.
3 � A qualidade de accionista e o número de títulos que possui

deve ser comprovado até ao início dos trabalhos, pela apresentação
dos mesmos ou documento comprovativo de as ter depositado numa
instituição de crédito ou na sede social.

4 � As soceidades e pessoas colectivas em geral poderão fazer-se
representar por quem indicarem, em carta enviada ao presidente da
mesa da assembleia geral, ainda que tais representantes não sejam
accionistas.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deve ser convocada por publicação.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral só se considera reunida e em condições de deli-
berar, se se encontrarem presentes, ou devidamente representados,
accionistas que detenham no seu todo, acções correspondentes, no
mínimo, a 51% do capital social.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração é exercida por um só administrador ou por
um conselho de administração composto por três membros eleitos
em assembleia geral, a qual designará qual deles deverá ser o presi-
dente.

2 � Os administradores ficam dispensados da prestação de caução.
3 � Podem ser eleitos administradores pessoas colectivas ou so-

ciedades que indicarão uma pessoa singular para exercer o cargo em
nome próprio.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica vinculada mediante a intervenção:
a) Do administrador único, se o houver;
b) De um administrador e de um procurador ou de dois procurado-

res, agindo dentro dos limites das respectivas procurações;
c) De um só administrador ou de só procurador a quem o conselho

de administração haja conferido poderes para a prática de facto certo
e determinado.

ARTIGO 15.º

Compete à administração gerir, fazer a gestão corrente e represen-
tar a sociedade em juízo e fora dele.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único
designado pela assembleia geral.
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CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois das deduções
legais e das que vierem a ser deliberadas, para criação, manutenção
ou reforço de fundos de interesse social, serão distribuídos pelos
accionistas na proporção do que possuírem no capital social à data da
deliberação.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração pode-
rão ser feitos, no decurso do exercício, adiantamentos sobre lucros.

CAPÍTULO V

Deliberação e liquidação

ARTIGO 19.º

Em caso de dissolução da sociedade, a assembleia geral determinará
a forma e o prazo de liquidação e nomeará os liquidatários, fixando-
lhes as atribuições.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral, tendo em conta as funções desempenhadas e a
situação económica da sociedade, fixará as remunerações de cada um
dos administradores liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos por quatro anos, sendo, sempre
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos sem dependência de outras formalidades e manter-se-ão
em funções até à eleição de quem os deva substituir.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504176

CRUZ & MILAGROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 774; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505328950 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/010411.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Augusto
Cruz, casado, Almerinda Cruz dos Santos, casada, e Milagros Eugénio
Cruz Cruz, solteira, maior, todos residentes no lugar de Mesas, fregue-
sia de Santa Catarina, concelho de Vagos, que se rege pelas cláusulas cons-
tantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cruz & Milagros, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Dr. Álvaro dos Santos, lugar de Mesas, freguesia de Santa
Catarina, concelho de Vagos.

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

2.º

O objecto da sociedade é o exercício da actividade de construções
de edifícios para venda e compra e venda de imóveis para revenda.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro já
entrado na caixa social, é de 5000 euros (cujo contravalor em escudos
portugueses é de 1 002 410$), e corresponde à soma das quotas dos
sócios que são as seguintes:

Duas com o valor nominal de 1667 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios Augusto da Cruz e Milagros Eugénia Cruz
Cruz;

Uma com o valor nominal de 1666 euros, pertencente à sócia
Almerinda Cruz dos Santos.

§ único. Os sócios poderão efectuar suprimentos, fazer empréstimos
ou aditamentos de fundos à sociedade, nos termos e condições a estabele-
cer em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo bastante a intervenção e assinatura
de qualquer dos gerentes para que a sociedade fique validamente obri-
gada nos seus actos e contratos.

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

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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

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

8.º

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

9.º

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

10.º

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504184

GARRIDO DE MATOS � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 772; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505332760 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010410.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio Faustino Garrido de Matos, e mulher, Maria Cristina da Silva
Ribeiro, que outorgam por si e na qualidade de representantes legais
de seus filhos Miguel Ribeiro Garrido de Matos e João Ribeiro Garrido
de Matos, e da firma Motokit � Veículos e Acessórios, L.da, eles
residentes na Rua do Padre Vicente Maria da Rocha, 448, 1.º, esquer-
do, Vagos, e a firma com sede também na vila de Vagos, que se rege
pelas cláusulas constantes do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, relativo à sociedade Garrido de Matos �
Construções, S. A.

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Garrido de Matos �
Construções, S. A.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Vicente Maria da
Rocha, 448, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Vagos.

2 � A administração pode transferir livremente a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar quais-
quer formas legais de representação em território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção e arrendamento de
imóveis.

2 � A sociedade, por simples deliberação da administração, po-
derá participar em sociedades com objecto distinto do seu, bem como
em sociedades reguladas por leis específicas e em agrupamentos
complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em 50 000 acções, com
o valor nominal de 1 euro cada, encontra-se já integralmente realiza-
do em dinheiro.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador.
2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural e

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, sendo
permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores ou do adminis-
trador único, se o houver.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição das
acções representativas dos aumentos de capital social, em dinheiro,
na proporção das acções que, ao tempo da deliberação do aumento
possuírem.

2 � Em qualquer aumento de capital a dinheiro, as novas acções
serão repartidas entre os accionistas que exerçam a preferência, do
modo seguinte:

a) Atribuir-se-à a cada accionista o número de acções proporcio-
nal aquelas de que for titular à data da deliberação, ou o número in-
ferior que o accionista tenha declarado subscrever;

b) Rateiam-se entre os restantes accionistas, em conformidade com
os respectivos pedidos de subscrição, as acções não subscritas e as que
tenham sobrado da atribuição feita nos termos da alínea anterior.

3 � Os accionistas serão avisados para exercer a preferência por
anúncio publicado em jornal de expansão nacional e por aviso afixa-
do na sede social.

ARTIGO 7.º

1 � É totalmente livre a transmissão de acções entre accionistas,
entre eles e a sociedade e vice-versa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o deliberado pela assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá, nas condições e limites da lei, adquirir
acções e obrigações próprias ou alheias e aliená-las.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

SECÇÃO I

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.
2 � Têm direito de voto os accionistas que sejam detendores de

pelo menos uma acção, contando-se um voto por cada uma.
3 � A qualidade de accionista e o número de títulos que possui

deve ser comprovado até ao início dos trabalhos, pela apresentação
dos mesmos ou documento comprovativo de as ter depositado numa
instituição de crédito ou na sede social.

4 � As sociedades e pessoas colectivas em geral poderão fazer-se
representar por quem indicarem, em carta enviada ao presidente da

mesa da assembleia geral, ainda que tais representantes não sejam
accionistas.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deve ser convocada por publicação.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral só se considera reunida e em condições de
deliberar, se se encontrarem presentes, ou devidamente representa-
dos, accionistas que detenham no seu todo, acções correspondentes,
no mínimo, a 51% do capital social.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração é exercida por um só administrador ou por
um conselho de administração composto por três membros eleitos
em assembleia geral, a qual designará qual deles deverá ser o presidente.

2 � Os administradores ficam dispensados da prestação de caução.
3 � Podem ser eleitos administradores pessoas colectivas ou so-

ciedades que indicarão uma pessoa singular para exercer o cargo em
nome próprio.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica vinculada mediante a intervenção:
a) Do administrador único, se o houver;
b) De um administrador e de um procurador ou de dois procura-

dores, agindo dentro dos limites das respectivas procurações;
c) De um só administrador ou de só procurador a quem o conse-

lho de administração haja conferido poderes para a prática de facto
certo e determinado.

ARTIGO 15.º

Compete à administração gerir, fazer a gestão corrente e represen-
tar a sociedade em juízo e fora dele.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único
designado pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV
Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois das deduções legais
e das que vierem a ser deliberadas, para criação, manutenção ou re-
forço de fundos de interesse social, serão distribuídos pelos accionis-
tas na proporção do que possuírem no capital social à data da delibe-
ração.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração pode-
rão ser feitos, no decurso do exercício, adiantamentos sobre lucros.

CAPÍTULO V
Deliberação e liquidação

ARTIGO 19.º

Em caso de dissolução da sociedade, a assembleia geral determinará
a forma e o prazo de liquidação e nomeará os liquidatários, fixando-
lhes as atribuições.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral, tendo em conta as funções desempenhadas e a
situação económica da sociedade, fixará as remunerações de cada um
dos administradores liquidatários.
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CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos por quatro anos, sendo, sempre
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos sem dependência de outras formalidades e manter-
se-ão em funções até à eleição de quem os deva substituir.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504168

LUCARTE � MONTAGEM DE CARPINTARIA
E CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 771; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505389690 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010406.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
Manuel dos Santos Grosso e João Carlos dos Santos Grosso, am-
bos casados e residente na Rua do Desporto, n.os 6 e 8, do lugar e
freguesia de Ponte de Vagos, concelho de Vagos, que se rege pelas
cláusulas constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUCARTE � Montagem de
Carpintaria e Caixilharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Desporto, 8, lugar e
freguesia de Ponte de Vagos, concelho de Vagos.

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 em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem de carpintaria e de
caixilharia e comércio de produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Luís Manuel dos Santos Grosso e João Carlos dos
Santos Grosso.

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 ambos os
sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � 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 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.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504150

A. CANTADEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 775; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505423472 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010412.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Albano
Fernandes Cantadeiro, e mulher, Isabel Maria da Rocha Fernandes,
casados e residentes no lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão,
concleho de Vagos, que se rege pelas cláusulas constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Cantadeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Ergueiro, 48, lugar de
Choca do Mar, freguesia de Calvão, concelho de Vagos.

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 de ins-
talações eléctricas, gás, águas, esgotos, aquecimento e projectos
RITA e comercialização dos respectivos produtos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros (equivalente a 4 009 640$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 10 000 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Albano Fernnades Cantadeiro e
Isabel Maria da Rocha Fernandes.

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

ARTIGO 7.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 8.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 5 de Julho de 2001 14 366-(23)

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

Está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504192

VALE DE CAMBRA

PULSUS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 478/930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502931590;
número e data da apresentação: 6/010606.

Certifico que, foi depositado o texto da acta n.º 12, de 10 de
Março de 2000, donde consta a alteração parcial do contrato de
sociedade por redenominação em euros, tendo em consequência da
mesma o artigo 4.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

Artigo alterado 4.º;
Capital: 2 115 760 euros, representado por 424 000 acções de

4,99 euros cada, após o reforço de 171 796$, realizado por prémios
de emissão de acções, resultante da redenominação para euros.

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

6 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 10643460

A. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 433/910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603364;
número e data da apresentação: 1/010608.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 10643486

BEJA
ALJUSTREL

SILVESTRE � ARMAÇÃO DE FERRO PARA BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 166/
010530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010530.

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2001, a fl. 40, do livro
52-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, António Manuel de Brito Silvestre, natural da freguesia de Santa
Bárbara de Padrões, concelho de Castro Verde, e mulher Maria Isabel
Marques Henriques de Brito Silvestre, natural da fregeusia e concelho de
Ferreira do Alentejo, casados no regime da comunhão de adquiridos, re-
sidentes na Rua de 5 de Outubro, 28, na Aldeia de Montes Velhos, fre-
guesia de São João de Negrilhos, concelho de Aljustrel.

Que, entre si celebram um contrato de sociedade comercial por
quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Silvestre � Armação de Ferro
para Betão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 28, na
Aldeia dos Montes Velhos, freguesia de São João de Negrilhos, con-
celho de Aljustrel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode 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 execução de armaduras de ferro
para betão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros (equivalente a 4 009 640$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Manuel de
Brito Silvestre.

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.

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.

7 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13859102

ALVITO

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS MAGRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 20/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503249530; número
e data da apresentação: 1/010607.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou a sua sede para a
Rua de Almeida Garrett, 15, freguesia e concelho de Alvito, aumen-
tou o capital social de 400 000$, para 1 202 892$, em dinheiro,
subscrito em 200 964$ pelo sócio António Augusto Beja Magrinho;
200 964$ pela sócia Maria Rosa Beja Magrinho, e 400 964$ pelo
sócio Rui Manuel Beja Magrinho, e nomeação do novo sócio Rui
Manuel Miranda Beja, e procedendo à sua redenominação para
6000 euros, tendo em consequência alterado parcialmente o pacto
social com referência aos artigos 1.º, 3.º e 6.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Instalações Eléctricas
Magrinho, L.da, e tem a sua sede na Rua de Almeida Garrett, 15, fre-
guesia e concelho de Alvito, sendo a sua duração por tempo indeter-
minado.

§ 1.º A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede social den-
tro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

§ 2.º A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou estran-
geiro, não sendo para isso necessária a deliberação dos sócios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 6000 euros (o que após a taxa de conversão correspondente
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a 1 202 892$), e que corresponde à soma de três quotas iguais, no
valor de 2000 euros cada, pertencente a cada um dos sócios António
Augusto Beja Magrinho, Maria Rosa Miranda Beja e Rui Manuel
Miranda Beja.

6.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos três
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos e contratos
é necessária a assinatura de qualquer dos gerentes.

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

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Ajudante, Mariana Jesus Pinto Fra-
goso Lopes Branquinho. 13540122

BARRANCOS

SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E AUTO BARRANQUENSE, L.DA

Sede: Rua de Angola, 20, freguesia e concelho de Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 23/
010528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010528.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios Tiago Marcelo Marcelo, casado com Maria de Lurdes Almeida
Rocha Marcelo, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Maximiano Sousa, 5, 3.º, esquerdo, Algueirão, Mem Martins,
Sintra, e Irene Celestino Félix Guerreiro, casada com André Andana
Guerreiro, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
de Angola, 20, Barrancos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Combustíveis e Auto
Barraquense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, 20, em Barran-
cos, freguesia e concelho de Barrancos.

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 for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste a exploração e gestão de estação
de serviço de abastecimento de combustível, cafetaria e serviço de
lavagem.

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 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 ge-
rentes ou de um gerente em conjunto com um procurador da sociedade.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante, Adélia Maria Ramalho
Batistqa Marques. 01368508

CASTRO VERDE

CAMACHO E DIOGO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Largo da Feira, 19, na vila,
freguesia e concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 28/
900531; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 4/010521.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi alterado o contrato de
sociedade, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção e tendo sido
aditado o artigo 7.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 024 100$, equivalen-
te a 50 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor de 5 012 050$,
equivalente a 25 000 euros, pertencente a cada um dos sócios António
Manuel Estevão Rafael e Isabel Cristina Martins de Brito Camacho Este-
vão Rafael.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de cinco vezes o valor do capital social.

O texto completo do contrato de socidade na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
09849734

O TEAR � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Sede: Rua de Fialho de Almeida, 28,
freguesia e concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 78/
950926; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 2 e 3/010515.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi alterado o contrato de
sociedade, passando os artigos 1.º, 4.º e 5.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O TEAR � Comércio de Arte-
sanato, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fialho de Almeida, 28, na
freguesia e concelho de Castro Verde.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social den-
tro do concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensa de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberada em assembleia geral, fica atribuída à sócia
Felizarda Maria de Jesus Matos Brito Caeiro, que desde já fica no-
meada gerente

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura da gerente.

Mais certifico que, foi registada a cessação de funções da gerente, Maria
Eugénia de Jesus Matos Brito Paulino, por renúncia de 11 de Maio de 2001.

O texto completo do contrato de socidade na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
09849718

FERREIRA DO ALENTEJO

TRANSPORTES LANÇA FILHÓ, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 121, caixa postal 215, Canhestros,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 2/010521; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/010521.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 5 de Julho de 2001 14 366-(25)

Certifico que, Nuno Manuel Lança Filhó, solteiro, maior, residente
na Rua do 1.º de Maio, caixa postal 219, Canhestros, Ferreira do
Alentejo, constituiu a sociedade em epígrafe, que se regerá pelos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Lança Filhó,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do 1.º de Maio, caixa postal 219,
freguesia de Canhestros, concelho de Ferreira do Alentejo.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede social para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá a sociedade ins-
talar, manter ou extinguir sucursais e outras formas de representa-
ção social.

2.º

O seu objecto consiste no transporte público ocasional de merca-
dorias; aluguer de camiões com e sem condutor; aluguer de máqui-
nas de terraplanagem, agrícolas e industriais; aluguer de pronto so-
corro; compra e venda de materiais de construção.

3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro,
é o de 50 000 euros, representado por uma única quota, pertencente
na sua totalidade ao único sócio Nuno Manuel Lança Filhó.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais geren-
tes, a designar pelo sócio único.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único Nuno Manuel
Lança Filhó.

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

5.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão, devem ser registadas em acta por ele assinada.

6.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade, negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

7.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

Mais declara o outorgante:
Que não é sócio de nenhuma outra sociedade unipessoal e que o

gedrente fica desde já autorizado a levantar as importâncias deposita-
das em nome da sociedade, nos termos do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, para fazer face às despesas de constituição e
instalação da sede social.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Gilberta Ivone de
Mira Macedo Gião. 10736867

SERPA

VALE DE ERVANSOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Herdade das Coelheiras, Vila Verde de Ficalho, Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 285/
971103; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20010604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Facto � Nomeação da administração e fiscalização;
Administrador único: Maria Teresa Fernandes de Faria Blanc Ferraz

da Costa, casada, residente na Rua de Plácido de Abreu, 12, 6.º, direi-
to, Algés; administrador suplente: João Miguel Portugal Veiga Aze-
vedo, casado, residente na Rua de José Estevão, 80, 4.º, esquerdo,
Lisboa;

Fiscal único: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Jaime Ma-
tos, Castanheira Guilherme e Martins da Silva, representado por Vir-

gílio Marmelo Castanheira Guilherme, casado, Avenida do Infante
Santo, 347, 3.º, esquerdo, Lisboa; suplente: Manuel Neta Pinheiro
(revisor oficial de contas);

Prazo: Quadriénio de 2001 a 2004.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes de
Sousa. 07229941

TBE � EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua da Igreja, 26, Vila Nova de São Bento, Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 197/
931118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/20010606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação das funções de gerente de Teresa Maria do Brito Rosa
Godinho, por renúncia, em 8 de Julho de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes de
Sousa. 07229976

CASA AGRÍCOLA MARIA CAROLINA SOARES
BARROSO & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 126/
890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502163771; data da
entrega e depósito dos documentos:20010601

Certifico que, foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes de
Sousa. 07229933

BRAGA
VILA VERDE

COSTA & SILVA, L.DA

Sede: Campo da Feira, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 146;
identificação de pessoa colectiva n.º 501202110; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/010521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital com redenominação para euros e alterado o artigo 3.º, a que
foi aditado o n.º 2 do pacto social, que passaram a vogorar com o
teor seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 100 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do valor das redspectivas quotas.

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

O referido é verdade e ficou depositado na pasta respectiva o tex-
to do contrato de sociedade na sua redacção actualizada.

8 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12934950
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BRAGANÇA
FREIXO DE ESPADA À CINTA

NORQUENTE, ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA

Sede: Lagoaça, Freixo de Espada à Cinta

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 19; identificação de pessoa colectiva n.º 504012568.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os dcumentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000.

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rafaela Tamém
Madeira Poço. 08858306

MIRANDELA

L. B. � LIMPEZAS BONIFÁCIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 702;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010530.

Certifico que, a constituição de sociedade é do teor seguinte:
No dia 18 de Maio de 2001, no Cartório Notarial do Centro de

Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado,
Ramiro Lima Enes, notário deste cartório, compareceu como outor-
gante:

Maria Beatriz Bonifácio Rodrigues, solteira, maior, natural da
freguesia e concelho de Mirandela, residente na Rua do Senhor dos
Aflitos, 52, em Mirandela, titular do bilhete de identidade
n.º 9903302, emitido em 15 de Fevereiro de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, e da identificação fiscal
n.º 209668210.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do referido
documento de identificação.

E pela outorgante foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial

unipessoal por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. B. � Limpezas Bonifácio,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Senhor dos Aflitos, 52, freguesia
e concelho de Mirandela.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Declarou finalmente:
Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal.
E que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital so-

cial 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 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.

7 de Junho de 2001. � O Escriturário-Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 08787921

ABÍLIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 701;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010530.

Certifico que, a constituição de sociedade é do teor seguinte:
No dia 7 de Março de 2001, no Cartório Notarial do Centro de

Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida Lurdes
Cordeiro, ajudante principal em exercício, no impedimento do no-
tário, licenciado, Ramiro Lima Enes, que se encontra de licença para
férias, compareceram como outorgantes:

1.º Margarida da Luz dos Santos Pereira, casada no regime de
comunhão de adquiridos com Abílio da Conceição Pereira, natural
da freguesia e concelho de Mirandela, onde reside na Avenida da
Nossa Senhora do Amparo, 277, titular do bilhete de identidade
n.º 6705789, emitido em 27 de Julho de 1998, pelos Serviços de
Identificação Civil de Bragança, contribuinte fiscal n.º 193149702;

2.º Abílio da Conceição Pereira, natural da freguesia de Palhei-
ros, concelho de Murça, casado com a primeira outorgante e com
ela residente, titular do bilhete de identidade n.º 5955784, emitido
em 12 de Dezembro de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil
de Bragança, contribuinte fiscal n.º 162142161.

Verifiquei a identidade dos outorgante por exibição dos aludidos
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que, constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abílio Pereira, L.da, com sede na Rua da
Nossa Senhora do Amparo, 277, freguesia e concelho de Mirandela.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios para venda, pro-
moção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 13 750, pertencente à sócia Margarida da Luz dos Santos Pereira,
e uma do valor nominal de 11 250 euros, pertencente ao sócio Abílio
da Conceição Pereira.

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.

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

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � O Escriturário-Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 08787913
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CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

LIMPEZAS CASTELO, SOCIEDADE
DE CONDOMÍNIOS E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1644/971103; identificação de pessoa colectiva n.º 504017829;
data do depósito: 20010517, Pc. 1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992415

MORGADO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 603/820812; identificação de pessoa colectiva n.º 500839492;
data do depósito: 20010522, Pc. 1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992431

A. SOUSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 418/760623; identificação de pessoa colectiva n.º 500585130;
data do depósito: 20010522, Pc. 2.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992423

J. CARRÔLO � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1812/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504413678;
data do depósito: 20010523, Pc. 1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992504

RIBEIRO & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 273/670502; identificação de pessoa colectiva n.º 500232180;
data do depósito: 20010523, Pc. 2.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992512

ZAMBI � TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1236/921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502867493;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20010522.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Aprovadas as contas em 26 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992407

CAPA ROTA � INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1939/20000703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505014688; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 2 e 3/20010524.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente José Ribeiro Martins, por re-
núncia de 2 de Março de 2001;

2.º Designação de gerente, por deliberação de 2 de Março de 2001;
Gerente designado: Ciel Cileno de Sá Rodrigues, casado.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992466

RIBEIRO FRIO � INVESTIMENTOS, S. G. P. S. L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2056/20010523; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20010523.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre José Francisco Matias, casado na
comunhão geral com Maria do Céu Jerónimo Inês; Maria do Céu
Jerónimo Inês, casada na comunhão geral com José Francisco Ma-
tias; Luís José Matias, casado na comunhão de adquiridos com Rosa
Natália Gama Agostinho Matias; Maria Teresa Jerónimo Matias,
casada na comunhão de adquiridos com João José de Jesus Ramalho;
Maria Emília Jerónimo Matias Duarte, casada na comunhão de adqui-
ridos com João da Silva Duarte; Pedro José Jerónimo Matias, casado
na comunhão de adquiridos com Teresa Maria Gama Agostinho
Matias; Maria do Céu Jerónimo Matias Pereira dos Santos, casada na
comunhão de adquiridos com Virgílio Pereira dos Santos; João José
Jerónimo Matias, casado na comunhão de adquiridos com Ana Isabel
Gama Domingues Jerónimo Matias; Maria João Jerónimo Matias
Ferreira, casada na comunhão de adquiridos com José António Gama
Ferreira; e José Paulo Jerónimo Matias, casado na comunhão de ad-
quiridos com Anabela da Conceição Pedro Matias, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ribeiro Frio � Investimentos, S.
G. P. S., L.da, tem a respectiva sede em Casal de Santa Filomena, São
Vicente da Beira, concelho de Castelo Branco.
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2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação social, em qual-
quer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de dez quotas, duas no valor
nominal de 15 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Francisco Matias e Maria do Céu Jerónimo Inês, e oito
no valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Luís José Matias, Maria Teresa Jerónimo Matias,
Maria Emília Jerónimo Matias Duarte, Pedro José Jerónimo Matias,
Maria do Céu Jerónimo Matias Pereira dos Santos, João José Jeró-
nimo Matias, Maria João Jerónimo Matias Ferreira e José Paulo
Jerónimo Matias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e com ou sem remuneração, de acordo com o que for deli-
berado em assembleia geral, compete a cinco gerentes eleitos de entre
sócios ou não sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos pela assinatura do gerente José Francisco Matias, e con-
junta de dois dos outros gerentes.

3 � A gerência da sociedade fica expressamente proibida de vin-
cular a mesma em actos ou contratos alheios ao interesse social,
designadamente em letras, aceites ou vales de favor.

4 � Ficam desde já designados gerentes da sociedade, com dis-
pensa de caução, os sócios José Francisco Matias, Luís José Matias,
Pedro José Jerónimo Matias, João José Jerónimo Matias e Maria
João Jerónimo Matias Ferreira.

5 � O mandato da gerência é de quatro anos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios mas, a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade que tem direito de preferên-
cia deferido aos sócios não cedentes, caso aquela não o exerça.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Sempre que em qualquer processo, a quota de um sócio seja

objecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento judicial,
de que possa resultar a respectiva alienação judicial;

c) Se o sócio se apresentar à falência, for declarado falido ou pelo
mesmo for requerida qualquer medida de recuperação judicial;

d) Se em caso de divórcio a quota ficar adjudicada ou for licitada
pelo cônjuge não sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica desde já expressamente autori-
zada, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, a levantar quaisquer importâncias necessá-
rias à satisfação das despesas com a respectiva constituição e início
e imediato da sua actividade.

2 � A gerência da sociedade fica expressamente autorizada, nos
termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, a iniciar de imediato a respectiva
actividade, podendo desde já celebrar inclusivamente quaisquer con-
tratos e praticar quaisquer actos no âmbito da mesma, adquirindo
desde já participações sociais noutras sociedades.

ARTIGO 8.º

A fiscalização da sociedade compete a um revisor oficial de con-
tas, ou sociedade de revisores oficiais de contas, de cujo o mandato
desde já fica convencionado que terá a duração de quatro anos.

§ único. Fica desde já designado para o mandato com início na
data da escritura de constituição desta sociedade, a sociedade de
revisores oficiais de contas, com a firma, Matos, Soares e Vaz, so-
ciedade de revisores oficiais de contas, com sede na Avenida das
Tulipas, 10, rés-do-chão, B, em Miraflores, Oeiras, pessoa colectiva

n.º 502780371, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
sob o n.º 103, representada pelo sócio Manuel Joaquim dos Santos
Ramos Vaz, casado, com domicílio profissional na sede da represen-
tada, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sob o n.º 821.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade fica desde já expressamente autori-
zada, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, a levantar quaisquer importâncias necessá-
rias à satisfação das despesas com a respectiva constituição e início
e imediato da sua actividade.

2 � A gerência da sociedade fica expressamente autorizada, nos
termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, a iniciar de imediato a respectiva
actividade, podendo desde já celebrar inclusivamente quaisquer con-
tratos e praticar quaisquer actos no âmbito da mesma, adquirindo
desde já participações sociais noutras sociedades.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992482

HERDADE DE SANTA CATARINA � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1490/951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503547255;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20010521.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de designação dos membros do conse-
lho de administração e do fiscal único, para o triénio 2001 a 2003,
por deliberação de 29 de Março de 2001:

Conselho de administração: presidente: Manuel Lopes da Silva,
casado; vogais: Ana Margarida dos Santos Brás Silva Barata Mar-
tins, casada, e Ana Sofia dos Santos Brás Lopes Barata, solteira;

Fiscal único: efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
& Associados, sociedade de revisores oficiais de contas, representada por
António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de contas;
suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, casado, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 16992377

BRANCASTELO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 198/590901; identificação de pessoa colectiva n.º 500029547;
data do depósito: 20010606, Pc. 1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992628

PAPELARIA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 889/881222; identificação de pessoa colectiva n.º 502106786;
data do depósito: 20010607, Pc. 1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992636
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STAND AUTO PANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 596/820615; identificação de pessoa colectiva n.º 501279580;
data do depósito: 20010523, Pc. 4.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992539

MORAIS & LEAL � RETROSARIA ATELIER DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1396/941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503307050;
data do depósito: 20010523, Pc. 5.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992547

JOAQUIM MARIA MOURA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 355/731113; identificação de pessoa colectiva n.º 500152250;
data do depósito: 20010523, Pc. 6.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992555

AUTO IMPERIAL DE CASTELO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 420/760716; identificação de pessoa colectiva n.º 500589810;
data do depósito: 20010523, Pc. 3.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992520

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: 20010530, Pc. 4.

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

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992563

HERMÍNIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1094/910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502561033;
data do depósito: 20010601, Pc. 1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16992598

VENCO � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1770/990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504398687;
data do depósito: 20010605, Pc. 1 e 2.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativa aos exercícios dos
anos de 1999 e 2000.

Mais certifico que, para efeitos de rectificação foi erradamente
publicado no Diário da República, n.º 93, de 19 de Abril de 2000,
a fl. 8832 (47), o número de identificação de pessoa colecti-
va: 504298687, sendo este na realidade o n.º 504398687.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 16992601

FUNDÃO

LOJA DOS 200, ARTIGOS PARA O LAR
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fundão. Matrícula n.º 931/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010517.

Certifico que, José Bento Mondas Caraça, casado com Irene Luísa
Caraça, em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Loja dos 200, Artigos para o Lar �
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conde de
Idanha, Centro Comercial Acrópole, piso 0, loja 14, na cidade do
Fundão.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação no país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso de
brinquedos, jogos, doces, artigos de papelaria, jornais, revistas,
artigos de couro e marroquinaria, têxteis para o lar, produtos de lim-
peza, cosméticos e artigos de higiene, louças, cutelaria e arti-
gos similares para o lar.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, representada por uma
quota desse valor nominal pertencente ao sócio José Bento Mon-
das Caraça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade será exercida por
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Bento Mondas
Caraça.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um ge-
rente.

4 � A gerência poderá ou não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento escri-
to da sociedade.

Mais declarou:
Que fica a gerência desde já autorizada a proceder ao levantamen-

to do capital social depositado, para fazer face às despesas da escri-
tura e registo e à aquisição de bens de equipamento.

Declara ainda que é apenas sócio desta sociedade unipessoal.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14554534

VILA VELHA DE RÓDÃO

CARLOS MANUEL DOS SANTOS PIRES, L.DA

Sede: Alvaiade, freguesia e concelho de Vila Velha
de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Matrí-
cula n.º 52/010529; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20010529.

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2001, outorgada no
Cartório Notarial de Vila Velha de Ródão, a fl. 9, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 19-C, entre Carlos Manuel dos Santos Pires,
divorciado, residente no lugar de Tostão, freguesia e concelho de Vila
Velha de Ródão, e José Martinho Pires, casado com Maria dos Santos
Lourenço, na comunhão geral, residente no referido lugar de Tostão,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Manuel dos Santos Pires, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Alvaiade, freguesia e concelho de Vila
Velha de Ródão.

2 � Por simples decisão da gerência, poderá ser deslocada a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o aluguer de automóveis de pas-
sageiros (táxi).

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel dos Santos Pires, e outra de 250 euros,
pertencente ao sócio José Martinho Pires.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Carlos Manuel dos Santos Pires, que fica, desde já, no-
meado gerente.

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

ARTIGO 5.º

1 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que esta carecer, nas condições a acordar em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas
quotas, prestações suplementares, até ao dobro do capital social.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Irene Rocha
Mortinho. 01331949

COIMBRA
CANTANHEDE

TÁXI � MAR AZUL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1285/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º P-505501260; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/010606.

Certifico que, Alberto Rodrigues Domingues, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi � Mar Azul, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Moita, lugar de Carreiros, freguesia de
Sanguinheira, concelho de Cantanhede.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ele sócio Alberto Rodrigues Domingues.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
fo5r deliberado, ficará a cargo dele sócio Alberto Rodrigues Domin-
gues, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhos à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando desde
já, a gerência autorizada 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, registo da sociedade, a aquisição de
equipamentos e instalação da sede social, despesas estas que a sociedade
assume, logo que definitivamente matriculada.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411632
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BAIRRYQUINTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1286/010606; identificação de pessoa colectiva n.º P-
505424690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
010606.

Certifico que, entre Rui Américo Gomes Dias, Ana Bela Cândi-
do Pedro, Carlos Alberto Pereira Gomes e Luís Manuel de Jesus
Moreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BAIRRYQUINTA, Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Quinta da Alegria,
freguesia de Camareira, concelho de Cantanhede.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e permuta de bens
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros (equivalente a 1 022 458$, com arredondamento por
defeito), e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores
nominais de 1275 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Rui Américo Gomes Dias, Ana Bela Cândido Pedro, Carlos
Alberto Pereira Gomes e Luís Manuel de Jesus Moreira.

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 todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e 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 deposi-
tado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da sociedade,
aquisição de equipamentos e instalação da sede social e a adquirir para esta
quaisquer bens móveis, designadamente veículos automóveis, incluindo por
contratos leasing, bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411624

LUÍS ROQUE (INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 924/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504003003; data da
apresentação: 010608.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411748

TRANSPORTES JORGE SILVA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1127/991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504766600;
data da apresentação: 010608.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411713

O BORRALHO DA AVÓ � PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 715/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503194603;
data da apresentação: 010608.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411721

OLFE � ARTIGOS DE OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 826/960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503637165;
data da apresentação: 010608.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411705

CONSTRUÇÕES � MACHADO DE MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1287/010607; identificação de pessoa colectiva n.º P-
505470055; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010607.

Certifico que, entre José Manuel Cordeiro Machado de Melo e
Maria Fernandes Marques de Melo, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções � Machado de
Melo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Lagar, 14, freguesia de
Ourentã, concelho de Cantanhede.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local 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 construção civil, comércio de
materiais de construção, compra e venda de bens imóveis e revenda
dos bens adquiridos para esse fim.

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
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duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios José Manuel Cordeiro Machado de
Melo e Maria Fernandes Marques de Melo.

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
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.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 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 equipamentos e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem como
comprar e tomar de arrendamento bens imóveis, necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse pe-
ríodo, logo que definitivamente matriculada.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411691

GABINETE DE FISIOTERAPIA ANABELA MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 733/
941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503293733; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/010530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto de dissolução e encerramento da liquidação;

Data da aprovação das contas: 17 de Abril de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante-Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411101

M. S. C. � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 459/
880906; identificação de pessoa colectiva n.º 502065842; data da
apresentação: 010607.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411675

MASAC � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 128/
680201; identificação de pessoa colectiva n.º 500182183; data da
apresentação: 010607.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411683

SOBRAIS � FÁBRICA DE RADIADORES
E COMPONENTES TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 257/
780712; identificação de pessoa colectiva n.º 500774560; data da
apresentação: 010605.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

6 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411640

PAULO & RODRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 641/
921113; identificação de pessoa colectiva n.º 502873515; data da
apresentação: 010607.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1998.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411659

IBERTÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 550/
900910; identificação de pessoa colectiva n.º 502450452; data da
apresentação: 010607.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1998.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411667

CENTRO DENTÁRIO DE FEBRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 840/
960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503690732;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 5 e 6/010606.

Certifico que, Kelly Fátima de Melo, cessou funções de gerente,
por renúncia; data: 4 de Junho de 2001; e foi também parcialmente
alterado o contrato social, tendo os artigos 1.º, 4.º e 5.º ficado com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação social de Centro Dentário de
Febres, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amadeu Francisco Castanhei-
ra, lote 3, loja A, no lugar e freguesia de Febres, concelho de
Cantanhede.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
4987,98 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Rui Barbosa
Toledo Júnior e Gizela Maria Rodrigues de Bessa Toledo.
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5.º

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um só gerente,
que desde já fica nomeado o sócio Rui Barbosa Toledo Júnior. Para
obrigar a sociedade é necessário e suficiente a assinatura do gerente.

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

6 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411586

SERRALHARIA MARIALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1231/010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505109492;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 1 e 2/010606.

Certifico que, Marta Elisabete Henriques Mendes, cessou funções
de gerente; data: 30 de Março de 2001; Augusto Salgueiro Pinto e
Fernando Jorge Coelho, ambos casados, foram designados gerentes;
data: 31 de Março de 2001.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411608

SOS � BÉBÉ E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 567/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502555181; data da
apresentação:010608.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 13411730

CONDEIXA-A-NOVA

J. M. GIRÃO � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010601.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, entre José
Manuel Casaleiro Girão, e mulher, Amélia Cristalina Caria Agreira
Girão, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. Girão � Consultoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Cavada, lugar de
Cegonheira, freguesia de Sebal, concelho de Condeixa-a-Nova.

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 contabilidade e consultoria na área da gestão e organização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Amélia Cristalina Caria Agreira
Girão e José Manuel Casaleiro Girão.

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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital 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, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
nedo de Lima e Pina. 13586629

BRILHANTE & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/050601.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, entre José
Simões Brilhante, e mulher, Maria Vaz Monteiro, casados em comu-
nhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Brilhante & Monteiro, L.da, tem
a sua sede no lugar de Lameira de Baixo da freguesia de Anobra, do
concelho de Condeixa-a-Nova.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser transferida para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de cantinas e locais para
refeições em fábricas e escritórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), correspondentes à soma
de duas quotas de igual valor nominal de 2500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de dois ou mais gerentes, ficando desde já nomeados gerentes os só-
cios José Simões Brilhante e Maria Vaz Monteiro.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, activa ou passivamente e representá-la em juízo e fora
dele, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.
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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 sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio ou quando
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios depende do consenti-
mento da sociedade gozando esta do direito de preferência em pri-
meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com os herdeiros ou seus representan-
tes, que de entre si escolherão um só que a todos represente enquanto
a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representam a to-
talidade do capital social.

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

ARTIGO 10.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 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por carta registada com antecedência
mínima de vinte dias.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Penedo
de Lima e Pina. 13586653

MIRA

VILA-CAIA, AGRO-TURÍSMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 174/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503238236; data da
entrada dos documentos: 20010521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434401

SEIXOMÁRMORE � TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES E PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 62/860417;
identificação de pessoa colectiva n.º 501649816; data da entrada
dos documentos: 20010521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434410

RAUL LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 181/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503353698; data da
entrada dos documentos: 20010522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 06434428

MACOMIRA � COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 261/990309;
identificação de pessoa colectiva n.º 504315722; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/010531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do pacto relativamente aos artigos 2.º e 3.º do res-
pectivo contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de materiais de construção,
sua importação, exportação e prestação de serviços inerentes a esta
actividade, prestação de serviços na área da silvicultura e comércio
de produtos relacionados com com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 3000 euros, cada pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Miguel Ferreira Alcaide e Sandra Isabel Cuco Jesus.

O texto completo do contrato alterado, ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434479

PAULO PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 323/
010525; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010525.

Certifico que, Paulo Alberto da Silva Pinho, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Paulo Pinho, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Arneiro da Carreira, 1, lugar de Carapelhos,
freguesia de Carapelhos, concelho de Mira.

Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir a sua
sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de materiais
de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à quota de
igual valor nominal, pertencente ao único sócio.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, fica a cargo deste, o qual, desde já, fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434452

CHRISGÁS � COMÉRCIO DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 324/
010601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010601.

Certifico que, João da Cruz Ribeiro, divorciado, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CHRISGÁS � Comércio de Gás,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo do Dr. Manuel Estrela,
7, fregeusia de Seixo, concelho de Mira.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer pon-
to do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de gás, ins-
talação e montagem de redes e aparelhos de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio João da Cruz Ribeiro.

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, João da Cruz Ribeiro, desde
já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade, que venham
a ser por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e

veículos automóveis, inlcuindo por contratos leasing e tomar de ar-
rendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mes-
mo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social, des-
pesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente matri-
culada.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434460

AMÍLCAR CRUZ LEIGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 325/
010607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010607.

Certifico que, Amílcar Alcides da Cruz Leigo, divorciado, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Amílcar Cruz Leigo, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Estrada Nacional, na vila e freguesia de Praia de
Mira, concelho de Mira.

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, sucursais ou
quaisquer outras formas locais de representação, em território nacio-
nal ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Amílcar Alcides da
Cruz Leigo.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio Amílcar Alcides
da Cruz Leigo, desde já nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é sufi-
ciente a assinatura do gerente único, Amílcar Alcides da Cruz Leigo.

6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social. Fica a gerência
autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da so-
ciedade, para aquisição de mercadorias do giro comercial e ainda para
liquidação das despesas com a constituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434487

MACOMIRA � COMÉRCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 261/
990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504315722; data da
entrada dos documentos: 010409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434444
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MIRANDA DO CORVO

BEIRACARP � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 377; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010521.

Certifico que, entre os sócios Manuel Henrique Lopes Brandão e
João Lopes Brandão, ambos casados, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BEIRACARP � Carpintarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta, lugar do Casal
da Senhora, freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no assentamento de carpintarias
na construção civil, construção de edifícios, compra e venda de
materiais, bens e equipamentos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros (equivalente a 2 506 025$), e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais de 6250 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Henrique Lopes Brandão e João
Lopes Brandão.

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
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades 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 foi incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstas na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, 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 quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 12408581

BEMARO � ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 501342630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12409464

JOALPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 117; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/010525.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 15 000 000$, para 20 048 200$, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
passou a ter seguinte redacção:

ARTIGO 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: uma do valor nominal de 91 500 euros, titulada em nome
do sócio José Mendes de Almeida, outra do valor nominal de 8 500 euros,
titulada em nome da sócia Maria da Conceição Almeida Antunes.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, (Assinatura ile-
gível.) 12408590

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MIRANDA DO CORVO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 44; identificação de pessoa colectiva n.º 501194703; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 1/010524.

Certifico que, foram designados os membros da direcção e fisca-
lização para o triénio de 2001/2003:

Presidente, Joaquim Manuel Leal; secretário, Manuel Pedro dos
Santos; tesoureiro, José Maria Fernandes Pinto;

Conselho fiscal: Presidente, Sotero de Sousa Correia; secretário,
Manuel Quintas Lopes; relator, José Pereira Rodrigues; suplentes,
Joaquim Santos Cardoso, Sílvio Dias Varandas, e João Manuel Si-
mões Pereira. São todos casados.

Data da deliberação: 25 de Março de 2001

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Conservadora (Assinatura ilegível.)
12409812

OLIVEIRA DO HOSPITAL

TRANSPORTES DA CORDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 831/001009; identificação de pessoa colectiva
n.º 505103249; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/010511.

Certifico que, foi extraído daquelas inscrições o texto seguinte:
Averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 9/010511;
Facto: Cessação de funções de gerente de Carlos Fernando Fonseca

Borges;
Causa: Renúncia;
Data: 23 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 14132044
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PAMPILHOSA DA SERRA

VENTEOLICOS � PRODUÇÃO DE ENERGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 87; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010525.

Certifico que, Santos Batista � S. G. P. S., L.da, e Luís Manuel
do Carmo Farinha, solteiro, maior, constituíram a sociedade comer-
cial por quotas, em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de VENTEOLICOS � Produ-
ção de Energias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Portela do Armadouro, fre-
guesia de Cabril, concelho de Pampilhosa da Serra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de energia, monta-
gem, construção, comércio e investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia San-
tos Batista, S. P. G. S., L.da;

Uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Luís
Manuel do Carmo Farinha.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 5 vezes o capital social.

§ 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 ao não sócio, António
Maria dos Santos Mendes Batista, casado, residente no lugar de
Janeiro de Baixo, Pampilhosa da Serra, que desde já fica nomeado
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 contrato social ou

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

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � A Conservadora-Interina, Ana Cristina
Gonçalves Marques Paixão. 05082110

CARINGAUTO � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 86; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010525.

Certifico que, Santos Batista � S. G. P. S., L.da, e Pedro João
Nunes Gaspar, casado com Ana Maria Fernandes Barata Gaspar, em
comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade comercial por
quotas, em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de CARINGAUTO � Comér-
cio e Manutenção de Veículos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Portela do Armadouro, fre-
guesia de Cabril, concelho de Pampilhosa da Serra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de acessórios
auto, manutenção e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia San-
tos Batista, S. P. G. S., L.da;

Uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Pedro
João Nunes Gaspar.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 5 vezes o capital social.

§ 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 ao não sócio, António
Maria dos Santos Mendes Batista, casado, residente no lugar de Janeiro
de Baixo, Pampilhosa da Serra, que desde já fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � A Conservadora-Interina, Ana Cristina
Gonçalves Marques Paixão. 05082145

ACÁCIO TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Ma-
trícula n.º 88; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010529.

Certifico que, Acácio da Silva Tavares, casado com Maria dos
Santos Barata, em comunhão geral, constituiu a sociedade comercial
unipessoal por quotas, em epígrafe, que se regerá pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Acácio Tavares, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Casal da Lapa, freguesia de Vidual,
concelho de Pampilhosa da Serra.

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, sucursais ou
quaisquer outras formas locais de representação, em território nacio-
nal ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Acácio da
Silva Tavares.

4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial.

5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio Acácio da Silva
Tavares, desde já nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é su-
ficiente a assinatura do gerente único, Acácio da Silva Tavares.

6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social. Fica a gerência
autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para aquisição de mercadorias do giro comercial e ainda
para liquidação das despesas com a constituição e registo da socie-
dade.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � A Conservadora-Interina, Ana Cristina
Gonçalves Marques Paixão. 05082153

ÉVORA
BORBA

SOBRIBOR � SOCIEDADE DE BRITAS DE BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 156/
940224; identificação de pessoa colectiva n.º 503140058; data da
entrega: 20010502.

Certifico que, da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13256033

ÉVORA

ÉVORABUS � TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Sede: Centro Comercial Eborim,
Rua do Eborim, loja 2-B, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2652/
20010605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20010605.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Manuel Rosa Branqui-
nho, casado com Maria Luísa Covas Mexia Branquinho, na comu-
nhão geral, residente em Évora, Rua de Ramalho Ortigão, 19, rés-
do-chão; e Georgeta Maria Mexia Branquinho, solteira, maior,
residente em Évora, Rua da Fé, 2:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ÉVORABUS � Transportes de
Passageiros, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, no Centro Comer-
cial Eborim, Rua do Eborim, loja 2-B, freguesia da Sé e São Pe-
dro.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro, bem como deslocar a sua sede
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Manuel Rosa Branquinho e outra,
no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Georgeta Maria
Mexia Branquinho.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do valor do capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios, a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos restantes sócios, que
gozam do direito de preferência pela ordem indicada.

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 cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel Rosa Bran-
quinho.
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§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um ge-
rente.

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 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.

7 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13552295

ACADEMIA AERONÁUTICA DE ÉVORA, L.DA

Sede: Aérodromo Municipal de Évora,
Horta das Figueiras, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2342/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504347560; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 25/20010606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 150 000 euros, para 1 250 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta res-
pectiva o texto completo na sua redacção actualizada:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 1 250 000 eu-
ros, dividido em 125 000 acções nominativas de 10 euros cada uma.

2 � (Sem alteração.)
3 � (Sem alteração.)
4 � (Sem alteração.)

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13557831

TÁXI A. B. � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Nossa Senhora de Guadalupe, Rua do Moinho, lote 1, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2651/
20010605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010605.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual é sócio único António Martinho
Borrucho, casado com Idalina Maria Milhano Borrucho, na comu-
nhão geral, residente em Nossa Senhora de Guadalupe, Rua do Moi-
nho, lote 1, concelho de Évora:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi A. B. � Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Moinho, lote 1, freguesia de
Nossa Senhora de Guadalupe, deste concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes, no-
meados pelo sócio único.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma noutras socieda-
des, mesmo que o objecto destas coincida ou não, no todo ou em
parte, com o daquela, bem como associar-se a outras pessoas colec-
tivas e a sociedades por quotas, desde que, não fique na situação de
sócio único dessa sociedade.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13552287

CARLOS CABRAL & DOMINGOS SARAIVA, L.DA

Sede: Bairro das Corunheiras, Rua G, 27, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1165/
890406; identificação de pessoa colectiva n.º 502144173; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20010605.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 18 de Abril de 2001.

6 de Junho de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13552236

PORTEL

SERREGUE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Macedo Fragateiro, 5, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 58/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503585513; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/010530.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71 e 72 do Có-
digo do Registo Comercial que foi registada a alteração parcial do
contrato; artigos alterados: 3.º e 6.º

Capital: 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro; aumen-
to 602 410$, subscrito por cada um dos sócios Francisco António
Ferro e Luís Manuel Pereira Marques com a quantia de 301 109$ e
por cada uma das sócias Ana Maria Ferro Pereira Marques e Marga-
rida Maria Galaio Teixeira Ferro com a quantia de 96$.

Sócios e quotas: Francisco António Ferro, 2300 euros; Luís Ma-
nuel Pereira Marques, 2300 euros; Ana Maria Ferro Pereira Marques,
200 euros; Margarida Maria Galaio Teixeira Ferro, 200 euros.

Forma de obrigar: assinatura de um gerente.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 14168421

A CRUZ & M. CRUZ � SOCIEDADE DE TRANSPORTE, L.DA

Sede: Herdade do Outeiro, freguesia de Santana,
concelho de Portel

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 77/
980908; identificação de pessoa colectiva n.º 504221302; data da
apresentação: 20010601.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71 e 72 do Có-
digo do Registo Comercial que foram depositados na pasta respectiva
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os documentos respeitantes ao registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2000, da sociedade em epígrafe, apro-
vadas em 15 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 14168448

SERREGUE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Macedo Fragateiro, 5, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 58/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503585513; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/010606.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71 e 72 do Có-
digo do Registo Comercial que foi registada:

Designação de gerentes, por deliberação de 26 de Maio de 2001.
Designado: Luís Manuel Pereira Marques.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 14168430

TÁXIS POUPA & PIMENTAS, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, 4, freguesia de Oriola,
concelho de Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 110/
010530; número e data da apresentação: 3/20010530.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71 e 72 do Có-
digo do Registo Comercial que foi constituída a sociedade em epí-
grafe a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes, da
qual são sócios Joaquim Isidro Ferrão Poupa e mulher Catarina Maria
Frangão Pimentas, casados na comunhão de adquiridos.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Maio de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Évora,
perante mim, Maria do Rosário Namora Guerreiro da Cunha, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Isidro Ferrão Poupa, natural da freguesia de Oriola,
concelho de Portel, casado com Catarina Maria Frangão Pimentas
no regime da comunhão geral, residente habitualmente na Rua do
Outeiro, 4, povoação e freguesia de Oriola, já referida, contribuinte
fiscal n.º 164463755.

2.º Catarina Maria Frangão Pimentas, natural da referida freguesia
de Oriola, casada com o primeiro outorgante no indicado regime de
bens e com ele habitualmente residente, contribuinte fiscal
n.º 153989769.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição que me fize-
ram dos seus bilhetes de identidade emitidos, respectivamente pelos
Serviços de Identificação Civil em Évora no dia 2 de Junho de
1998 com o n.º 2292205 e pelo extinto Centro de Identificação Ci-
vil e Criminal de Lisboa no dia 7 de Setembro de 1992 com o
n.º 5563175.

E declararam que, pela presente escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada que se
regerá pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Poupa & Pimentas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua do Outeiro, 4, fre-
guesia de Oriola, concelho de Portel.

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.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

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.

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.

7.º

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

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.

9.º

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado na conta aberta em nome da so-
ciedade na Agência da Caixa Geral de Depósitos, S. A. em
Portel, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 14168456

CASA AGRÍCOLA DE MATRAQUE, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Macedo Fragateiro, 5, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 12/
880209; identificação de pessoa colectiva n.º 501930647; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/010606.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71 e 72 do Có-
digo do Registo Comercial que foi registada:

Designação de gerentes, por deliberação de 26 de Maio de 2001.
Designado: Luís Manuel Pereira Marques.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 14168413
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VILA VIÇOSA

J. JULIÃO E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 118/
821012; identificação de pessoa colectiva n.º 501317953.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
da em, 11 de Maio de 2001, o registo de prestação de contas, re-
lativo ao ano de 2000 mediante o depósito dos documentos res-
pectivos.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 14310694

FARO
ALBUFEIRA

OURATÁXIS � COOPERATIVA DE AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER DE PASSAGEIROS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 21/
950714; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 15 e 16/20010528.

Certifico que se encontram depositadas na pasta respectiva da
sociedade, as cópias das actas n.os 19 e 20 de 14 e 30 de Maio de 2001,
respectivamente, pela qual Aníbal Viegas Campos Luís, renunciou às
funções de secretário da direcção, em 14 de Maio de 2001 e foram
nomeados para o conselho de direcção e fiscalização os seguintes
corpos sociais para o triénio 2001/2003.

Direcção: presidente � António Nobre Guerreiro; vogal: Fernando
Jorge Oliva Pinheiro; vogal: António Manuel Martins Neto.

Conselho fiscal: presidente � Luís Filipe Jesus dos Santos;
vogal: Manuel António Guerreiro; vogal: José Martins da Silva
Mendes.

Prazo: triénio: 2001/2003.
Data da deliberação: 14 de Maio de 2001.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Felício Coelho Avó. 08316465

DIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 435/
870625; identificação de pessoa colectiva n.º 501843590; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/20010605.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a cópia da
escritura lavrada em 20 de Abril de 2001, fls. 23 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 73-E, no Cartório Notarial de Albufeira,
na qual foi dissolvida a sociedade em epígrafe, não tendo a mesma
activo nem passivo.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Felício Coelho Avó. 08316589

GARBETÁXIS � COOPERATIVA DE TÁXIS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 26/
20010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505394375; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010605.

Certifico que por escritura lavrada em 3 de Abril de 2001, no Car-
tório Notarial de Albufeira, foi constituída a cooperativa em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A cooperativa adopta a denominação GARBETÁXIS � Coopera-
tiva de Táxis, C. R. L., durará por tempo indeterminado e terá a sua
sede em Urbanização Cerro do Ouro, lote 7, Caixa Postal 850K, Cerro
do Ouro, freguesia de Paderne, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

1 � A cooperativa tem como objecto o transporte público de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

2 � A cooperativa insere-se no ramo serviços, do sector coopera-
tivo.

3 � Para a prossecução do seu objecto e realização do seu fim, a
cooperativa poderá adquirir, tomar de arrendamento ou de aluguer
todos os bens, equipamentos ou material necessário ao serviço a prestar
e ao desenvolvimento das suas actividades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social da cooperativa é variável, sendo no mínimo
de 3000 euros.

2 � O capital é representado por títulos de capital de valor no-
minal de 5 euros cada um.

3 � As entradas mínimas de capital não podem ser inferiores a
100 títulos de capital.

ARTIGO 4.º

1 � Cada título de capital subscrito deverá ser integralmente reali-
zado em dinheiro.

2 � A assembleia geral poderá determinar o pagamento de uma jóia
no acto da admissão, a qual deverá contribuir para a reserva legal.

ARTIGO 5.º

A transmissão de títulos de capital ou a sua aquisição pela coo-
perativa será feita nos termos legais.

ARTIGO 6.º

A cooperativa poderá emitir títulos de investimento, nos termos e
condições que foram estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas que o
requeiram, desde que:

a) Sejam pessoas de reconhecida idoneidade moral e cívica e
respeitadoras das instituições nacionais;

b) Possam executar tarefas profissionais exigidas pela orgânica da
cooperativa ou pelo seu ramo de actividade;

c) Subscrevem e realizem os títulos de capital e liquidem o paga-
mento da jóia, nos termos do artigo 4.º destes estatutos.

2 � O requerimento de admissão é assinado pelo candidato e é
dirigido à direcção, cabendo recurso da decisão daquele órgão coo-
perativo, nos termos legais.

ARTIGO 8.º

1 � Constituem deveres dos cooperadores:
a) Respeitar os princípios cooperativos, as leis, os estatutos e o

regulamento interno;
b) Tomar parte das assembleias gerais;
c) Aceitar exercer os cargos para os quais tenham sido eleitos

salvo no caso de motivo devidamente justificado;
d) Participar, em geral nas actividades da cooperativa e prestar o

trabalho ou serviço que lhes competir.

ARTIGO 9.º

1 � São, entre outros, direitos dos cooperadores.
a) Tomar parte nas assembleias gerais, bem requerer a sua con-

vocação;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da cooperativa;
c) Requerer aos órgãos competentes as informações que desejarem

sobre a vida da cooperativa, bem como consultar, nas duas semanas
anteriores à data da sua discussão em assembleia geral, a proposta do
plano de actividades e orçamento anual e as contas da cooperativa;

d) Solicitar a sua demissão;
e) Serem integrados na actividade da cooperativa através do apro-

veitamento organizado da sua actividade profissional e segundo os
regulamentos internos e os planos de actividade.

ARTIGO 10.º

1 � Os cooperadores podem solicitar a sua demissão por meio
de carta dirigida à direcção, no fim de cada exercício social, com
antecedência de 90 dias, sem prejuízo das suas obrigações como mem-
bros da cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamento para
a efectivação da demissão, em correspondência com a execução, res-
peito e cumprimento destes estatutos.
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ARTIGO 11.º

1 � Poderão ser excluídos da cooperativa, por decisão da assem-
bleia geral, os membros que grave e culposamente violarem os prin-
cípios cooperativos designadamente.

a) As disposições dos presentes estatutos e do regulamento interno;
b) O código cooperativo e a legislação aplicável ao respectivo ramo

do sector cooperativo.
2 � Poderão, ainda, ser excluídos, nas condições do n.º 1, os

membros que:
a) Tiverem sido declarados em estado de falência ou insolvência

fraudulenta, ou tiverem sido demandados pela cooperativa, tendo
sido condenados por sentença transitada em julgado.

b) Tiverem cometido crime que implique a suspensão dos direi-
tos civis.

3 � As infracções cometidas pelos cooperadores que não impor-
tem exlusão, poderão ser punidas, consoante a gravidade, com as
seguintes penas:

a) Repreensão registada;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de direitos;
d) Perda de mandato.

ARTIGO 12.º

1 � São órgãos da cooperativa:
a) A direcção;
b) A assembleia geral; e
c) O conselho fiscal.
2 � A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal

são eleitos em assembleia geral, por escrutínio secreto.
3 � A duração dos mandatos titulares da mesa da assembleia geral,

direcção e conselho fiscal é de três anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as
suas deliberações são obrigatórias para os restantes órgãos e para todos
os membros.

2 � Na assembleia geral podem participar todos os cooperado-
res, no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um vice-presidente.

2 � A assembleia geral ordinária ou extraordinária é convocada
pelo presidente da mesa, com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � Cada operador tem o voto independentemente, do número de
títulos de capital que tenha subscrito.

ARTIGO 15.º

1 � A direcção é constituída por um presidente que designará
quem o substitui nas suas faltas e impedimentos.

2 � A direcção é o órgão executivo da cooperativa, competindo-
lhe, nos termos legais, a administração e representação da cooperativa.

3 � A cooperativa fica obrigada com a assinatura do presidente.

ARTIGO 16.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coope-
rativa e é composto por um membro.

ARTIGO 17.º

São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercí-

cio, em proporção a definir pela assembleia geral, no mínimo de 5%.
b) Reserva para a educação e formação cooperativa.

ARTIGO 18.º

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para a constituição das reservas obrigatórias, nas percentagens

a definir pela assembleia geral, nos termos legais;
b) Para eventual remuneração dos títulos de capital, uma percenta-

gem não superior a 30%, depois de deduzidas as reservas atrás referidas.
2 � Depois das aplicações obrigatórias, o remanescente será aplicado

de acordo com o deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 19.º

A alteração dos estatutos só poderá ser deliberada por maioria qua-
lificada de dois terços dos votos expressos e em assembleia geral
convocada para o efeito.

ARTIGO 20.º

Em tudo o que estes estatutos forem omissos, observar-se-á o dis-
posto no Código Cooperativo, nos regulamentos internos e demais
legislação aplicável.

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados os cooperadores a adquirir para a
sociedade equipamento necessário à prossecução do objecto social
e a levantar da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, na
sua agência em Paderne da conta aberta para a constituição da coo-
perativa GARBETÁXIS � Cooperativa de Táxis, C. R. L., as quan-
tias que se mostrem necessárias para efectuar o pagamento de tais
aquisições feitas para a sociedade.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Avó. 08316597

CONSTRULEA � CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2386/20010529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505442272; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20010529.

Certifico que por escritura lavrada em 29 de Maio de 2001,
fls. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 52-A, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são: Pablo César
Jardim Leandro e Sónia de Oliveira Duarte Leandro que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade t em a sua sede na Urbanização Surfal, lote 45,
rés-do-chão, D. Açoteias, freguesia de Olhos de Água, concelho de
Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe 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 construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pablo César Jardim
Leandro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Avó. 08316457

HELVETITÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2394/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505475294; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010606.
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Certifico que por escritura lavrada em 22 de Maio de 2001,
fls. 44 do livro de notas para escrituras diversas n.º 51-A, no Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo sócio é Humberto Manuel
Cabrita Bacalhau que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HELVETITÁXIS, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Lagoas, freguesia de
Ferreiras, concelho de Albufeira, com endereço postal na caixa pos-
tal n.º 477 Z.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Avó. 08316600

FARO

CASANOVA & CÉSAR, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Paião, lote 78, Monte da Ria, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3655/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503914886; data da
apresentação: 20000712.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 15528774

SOCIFAR � SOCIEDADE CIRÚRGICA DE FARO, L.DA

Sede: Largo de Camões, 11, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3857/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 502110236; data da
apresentação: 20001207.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 15528766

SOCIFAR � SOCIEDADE CIRÚRGICA DE FARO, L.DA

Sede: Largo de Camões, 11, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3857/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 502110236; data da
apresentação: 20001207.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 15528758

SCALFARUS � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Matos, Urbanização do Bom João,
lote 17, loja A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3957/
990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504556754; data da
apresentação: 20000630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 15528820

PREDIAL SÃOTOBIAS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Bordeira, 194, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4057/
991122; identificação de pessoa colectiva n.º 503484199; data da
apresentação: 20000718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 14401274

RUXFAR � ALUGUER DE ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4358/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505270714; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 63/20010321.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
de 21 de Março de 2001, a fls. 44 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 44-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, DGRN que entre Serafim Alberto de Sousa
Carvalho, José Luís de Sousa Carvalho e Joaquim António Ribeiro da
Costa Freitas, foi constituída a sociedade, em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUXFAR � Aluguer de
Andaimes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Pintor Carlos
Porfírio, 33, rés-do-chão, letra A, na cidade de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de ma-
teriais de construção civil, bem como o transporte rodoviário
de mercadorias, aluguer de material para construção civil, nomea-
damente andaimes.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas iguais; uma, no valor nominal de 2550 euros, perten-
cente ao sócio Serafim Alberto de Sousa Carvalho e duas, nos valores
nominais de 1225 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios Joaquim António Ribeiro da Costa Freitas e José Luís de
Sousa Carvalho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 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 con-
tratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos 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.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota for amor-
tizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o documento original.

8 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15528863

AUTO TÁXIS FERNANDO MARTINHO, L.DA

Sede: Rua de Teixeira Gomes, 10-A, 2.º, direito-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4420/
20010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505457873; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20010601.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
de 31 de Maio de 2001, a fls. 93 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 52-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, DGRN que entre Fernando António Fonseca
Martinho e Maria Alexandre Fonseca Martinho foi constituída a
sociedade, em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Fernando Martinho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teixeira Gomes, 10-A,
2.º, direito, na cidade e concelho de Faro, freguesia a Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer de veí-
culo automóvel de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas: uma, no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao
sócio Fernando António Fonseca Martinho e outra, no valor nomi-
nal de 100 euros, pertencente à sócia Maria Alexandre Fonseca
Martinho.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando António
Fonseca Martinho.

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 documento original.

8 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15528855

AUS FLUGSERVICE � TÁXI DE TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, 164 A, 3.º C, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4402/
20010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505461706; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010511.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
de 10 de Maio de 2001, a fls. 126 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 49-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, DGRN, que Edmundo Pereira Faísca, consti-
tuiu a sociedade, em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AUS FLUGSERVICE � Táxi
de Turismo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de São Luís, 164 A,
3.º, C, freguesia da Sé, cidade e concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor, nomeadamente para
fins turísticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementa-
res de capital até sete vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele de-
cidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital 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.

Está conforme o documento original.

8 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15528847

LAGOA

ACORDAR � EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Casa de Domilu, Vale de Milho Alfanzina,
freguesia do Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 466/
880519; identificação de pessoa colectiva n.º 501982515.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 11; apresentação n.º 15/160501.
Alteração parcial do contrato com aumento de capital e redeno-

minação do capital para euros.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

Capital reforçado com mais: 602 410$ mediante incorporação de
reservas na proporção das quotas de cada sócio, passa para: 1 002 410$

Capital após o aumento: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Abílio Francisco Martins de Almeida, com uma quota de

2500 euros;
b) Lucília Maria Martins de Almeida, com uma quota de 2500 euros.

Depositado documento legal.

6 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 13425579

TAVIRA

RODRIGUES & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 179/
830614; identificação de pessoa colectiva n.º 501381376; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 16/20010522.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 5.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo dos sócios José João
Pereira Rodrigues e Ângela dos Santos do Nascimento Pinto que des-
de já ficam nomeados gerentes, com ou sem retribuição, conforme
for deliberado em assembleia geral.

Depositado o texto actualizado do contrato.

31 de Maio de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11175192

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

PAULO & JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1136/010606; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/010606.

Certifico que entre Paulo João Campos Domingues, casado com
Nubélia Cristina Fernandes Vaz Domingues, na comunhão de adquiri-
dos; e Manuel António Araújo Jerónimo, casado com Cláudia Andrea
Silva Cláudio Jerónimo, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Jerónimo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio de Coutada, lote 1, 1.º,
direito, na freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de
Santo António.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

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.

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 seus actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conforme o original.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13416308

LOTA AZUL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1137/010606; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/010606.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 154 � 5 de Julho de 200114 366-(46)

Certifico que entre António Domingos Martins e mulher Ana Bela
Sebastião da Cruz Martins, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes es-
tatutos:

ARTIGO 1º.

1 � A sociedade adopta a firma Lota Azul � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praia da Lota, Manta Rota,
freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo
António.

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 em instalações e montagem de
canalizações em edifícios; de águas e esgotos, aquecimento, ventila-
ção e climatização. Construção civil, transformação, reparação e
demolição de edifícios, construção de casas para venda. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros (equivalente a
3 007 230$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 9000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Domingos Martins e outra, no
valor nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Ana Bela Sebastião da
Cruz Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Domingos
Martins.

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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
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.

Conforme o original.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 13416316

COPANAU � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1135/010606; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/010606.

Certifico que entre António Manuel Pereira Vitorino, casado com
Maria Adelaide Palma Gil Pereira Vitorino, na comunhão geral; Jor-
ge Manuel Sares Pereira Baptista, casado com Teresa Paula Pires Gil
Baptista Pereira, na comunhão de adquiridos; e Gocha Qipshidze,
casado com Qetino Gobiani, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COPANAU � Supermercado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Cevadeiras, da fregue-
sia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produtos
alimentares, nomeadamente supermercado; actividades hoteleiras e
similares, nomeadamente a exploração hoteleira de estabelecimentos
de restauração e bares. Prestação de serviços de limpeza. Prestação
de serviços de calibração e reparação de equipamentos domésticos e
industriais. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim. Exploração, organização e produção de actividades recrea-
tivas, desportivas e de lazer. Fabrico, montagem e comércio e manu-
tenção de casas em madeira. Construção civil e obras públicas. Ges-
tão e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 470 euros (equivalente a 2 500 011$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas: uma, no valor nominal de 1248 euros, pertencente ao
sócio Gocha Qipshidze e duas, nos valores nominais de 5611 euros
cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios António
Manuel Pereira Vitorino e Jorge Manuel Sares Pereira Baptista.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é 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 António Manuel
Pereira Vitorino e José Manuel Sares Pereira Baptista.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
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.

Conforme o original.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13416294

SEQUEIRA & MADEIRA-VILLAS � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1134/010604; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/010604.

Certifico que entre João Evangelista Correia Mendes Sequeira
Madeira e mulher Maria José André Madeira Sequeira, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sequeira & Madeira Villas �
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Manta Rota, fregue-
sia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas 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 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.

Conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13416278

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

J. L. CORREIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 148/010606; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/010606.

Certifico que José dos Santos Salgueiro Lobato Correia constituiu
uma sociedade unipessoal cujo contrato se rege pelas seguintes cláu-
sulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. L. Correia, Unipessoal, L.da e tem a
sua sede na Estrada 16, 127, vila, freguesia e concelho de Fornos de
Algodres.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros (equivalente a 1 202 892$), representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ele sócio José dos Santos Salgueiro
Lobato Correia.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio José dos Santos Salgueiro
Lobato Correia, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

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.

Conferida está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa Ca-
bral Lima. 10679006

GUARDA

TÁXI � SILVA E ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1733;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010524.

Certifico que entre Virgílio da Fonseca Silva e Maria Alice de
Sousa Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � Silva & Alice, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque de Bragança,
2, freguesia de São Vicente, concelho da Guarda.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros.

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, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Virgílio da Fonseca Silva e Maria Alice de
Sousa Gonçalves Silva.

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 nomeado gerente o sócio Virgílio da
Fonseca Silva.

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

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.

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 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento 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 definitiva-
mente matriculada.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526348

TÁXI � AUGUSTO ANTÓNIO PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1732;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010524.

Certifico que entre Augusto António Peixoto e Maria Cecília
Martins da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � Augusto António
Peixoto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Aldeia do Bispo da
Santa Cruz, freguesia de Aldeia do Bispo, concelho da Guarda.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Augusto António Peixoto e Maria Cecília Martins
da Costa.

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 nomeado gerente o sócio Augusto António
Peixoto.

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

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.

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 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento 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 definitiva-
mente matriculada.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526305
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TÁXI JOAQUIM VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1731;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010524.

Certifico que entre Joaquim Vieira da Costa, Amélia Fernandes
Marques da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Joaquim Vieira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Corgas Barracão,
freguesia de Panoias de Cima, concelho da Guarda.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros.

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 dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 4800 eu-
ros pertencente ao sócio Joaquim Vieira da Costa; e uma de 1200 eu-
ros pertencente à sócia Amélia Fernandes Marques da Costa.

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 Joaquim
Vieira da Costa.

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

5.º

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

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 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social deposi-
tado, 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 equipamentos e veículos automó-
veis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526291

CARLOS, MARQUES E VALENTE, LIMPEZA DE TODO
O TIPO DE ESPAÇOS COMERCIAIS E CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1460;
identificação de pessoa colectiva n.º 504367552; data do depó-
sito: 31052001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526330

EGISANCHO � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1566;
identificação de pessoa colectiva n.º 504853341; data do depó-
sito: 06062001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526321

OSÍRIS � GINÁSTICA PASSIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 502980222; data do depó-
sito: 06062001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal 1998.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 15526313

LÚCIO LOPES CABRAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1198;
identificação de pessoa colectiva n.º 503606197; data do depó-
sito: 07062001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 15526402

MARIA DO CÉU F. M. PISSARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1734;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010525.

Certifico que Maria do Céu Fernandes Martins Pissarra e Aníbal
Leitão Pissarra, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria do Céu F. M. Pissarra, L.da,
e tem a sua sede no Alto de Pêga, freguesia de Pêga, concelho da
Guarda.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou
para concelho limítrofe, e serem criadas, transferidas ou extintas
sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de máquinas
agrícolas e industriais, peças e acessórios, alfaias agrícolas, combustí-
veis e óleos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), representado por duas quo-
tas iguais no valor nominal de 12 500 euros, uma da sócia Maria do
Céu Fernandes Martins Pissarra, e outra do sócio Aníbal Leitão
Pissarra.

4.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade em condições a
definir em assembleia geral.
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5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
dois sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um dos gerentes.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar a totalidade do
capital social depositado no Banco Comercial Português, agência do
Sabugal, para satisfazer os encargos resultantes da constituição e regis-
to da sociedade, para a aquisição de bens e equipamentos e bem como
para assumir as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que em
nome da sociedade sejam celebrados antes do seu registo definitivo.

Conferida está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526364

MARQUES, MORGADO E PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda . Matrícula n.º 1532;
identificação de pessoa colectiva n.º 504720430; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 4 e 9/20010525.

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

a) Cessação de funções da gerente Ana Paula Ribeiro de Brito
Morgado. Data: 12 de Fevereiro de 2001. Causa: renúncia.

b) Alteração do contrato. Artigos alterados: 3.º e 4.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma das
quotas seguintes: uma de 7500 euros do sócio António Carlos Pinho
Laginhas; uma de 3750 euros do sócio Paulo Alexandre Marques da
Paixão; e uma de 3750 euros da sócia Martina Martin Sanchez.

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 o
sócio António Carlos Pinto Laginhas.

2 � (Mantém-se.)

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

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526356

MADEIRALTO � MADEIRAS DO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 500174792; data do depó-
sito: 31052001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526488

EGISOFÁ � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1519;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513958; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 2 e 4/20010530.

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

a) Cessação de funções do gerente José Manuel Ferreira. Data: 7 de
Maio de 2001. Causa: renúncia.

b) Aumento de capital de 5000 euros para 9500 euros e ainda que
foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, tendo ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 9000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
7125 euros do sócio António Firmino Paixão; e uma de 2375 euros
da sócia Maria Helena Matos Capelo Paixão.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral pertence somente ao
sócio António Firmino Paixão que desde já fica nomeado gerente e
que por si só obriga a sociedade.

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

Conferida está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526470

SISPROAL � SISTEMAS E PRODUTOS PARA O ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1730;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010524.

Certifico que entre Vítor Emanuel Fernandes Dias, Rui Alexan-
dre Fernandes Dias e José Manuel Rebollo Fides, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SISPROAL � Sistemas e Produtos
para o Alumínio, L.da, tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 2,
2.º, esquerdo, freguesia da Sé, cidade e concelho da Guarda.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou em conce-
lho limítrofe, bem como criar, transferir ou extinguir delegações,
agências ou quaisquer outras formas de representação de sociedades
em território nacional ou no estrangeiro, onde e entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de acessórios e equipa-
mento para caixilharia.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por três quotas: uma de 1667 euros do
sócio Vítor Emanuel Fernandes Dias; uma de 1667 euros do sócio Rui
Alexandre Fernandes Dias; e uma de 1666 euros do sócio José Manuel
Rebollo Fides.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Vítor
Emanuel Fernandes Dias e Rui Alexandre Fernandes Dias, que desde
já ficam nomeados gerente, bastando a assinatura de qualquer um, para
obrigar a sociedade.

5.º

Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado que se encontra na Caixa
Geral de Depósitos, agência da Guarda, a fim de suportar as despesas
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de constituição, registos e outras inerentes à própria actividade da
sociedade, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526283

COFICAB PORTUGAL � COMPANHIA DE FIOS E CABOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1655; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 503062928; data do depó-
sito: 05062001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal 1998.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526275

TRANSMAAT � TRANSPORTES MANUEL A. A. TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1545;
identificação de pessoa colectiva n.º 504357530; data do depó-
sito: 31052001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526240

HORÁCIO CONDE E CARLOS CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 526;
identificação de pessoa colectiva n.º 501509020; data do depó-
sito: 31052001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 15526259

TÁXIS NUNO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1729;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010523.

Certifico que entre Nuno Paulo da Costa Monteiro e Elsa Maria
Francês Marques da Silva Monteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Táxis Nuno Monteiro, L.da

e tem a sua sede na Avenida João de Ruão, 92, 2.º frente, freguesia de
São Miguel da Guarda, cidade e concelho da Guarda.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade poderá instalar, no território nacional ou no es-
trangeiro, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação.

3.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a
assinatura de um deles para obrigar a sociedade.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco Espírito Santo na Guarda, correspon-
dente ao capital da sociedade, para pagamento de despesas corren-
tes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda que fi-
cam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constitui-
ção e oficialização.

Conferida está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526267

GALERIAS D�ARTE NUNO SANTOS � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1359;
identificação de pessoa colectiva n.º 504056565; data do depó-
sito: 30052001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

1 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526216

MATOS & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 500973091; data do depó-
sito: 01062001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida está conforme.

1 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526208

ACÁCIO BATISTA GARCIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 848;
identificação de pessoa colectiva n.º 502662131; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20010521.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe que anteriormen-
te usou a firma Acácio Batista Garcia & Filhos � Reboques e Re-
parações Auto, L.da, o capital social foi aumentado de 500 000$ para
50 000 euros e ainda que foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º
do contrato tendo ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Acácio Batista Garcia & Filhos, L.da e
tem a sua sede no lugar e freguesia de Vila Cortez do Mondego, con-
celho da Guarda.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes públicos
rodoviários ocasionais em viaturas de pronto socorro e porta veí-
culos ligeiros normais e acidentados. Reparações e recolha de veí-
culos e estação de serviços.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma de 30 000 euros,
pertencente ao sócio Acácio Batista Garcia, duas iguais de 250 euros
e outras duas iguais de 9750 euros, todas pertencentes aos sócios João
Manuel Dias Garcia e Fernando Dias Garcia.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence aos já nomeados gerentes
João Manuel Dias Garcia, Acácio Batista Garcia e Fernando Dias
Garcia.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, sendo obrigatória a do ge-
rente João Manuel Dias Garcia.

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

Conferida está conforme.

Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 15526232

MANTEIGAS

ESTEVES, SANTOS & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 18/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 500163049; data do
depósito: 08062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referente ao ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Delfina da Concei-
ção Serra David Quaresma. 14430100

LOPES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 17/
880810; identificação de pessoa colectiva n.º 502020342; data do
depósito: 08062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referente ao ano de 2000.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Delfina da Concei-
ção Serra David Quaresma. 14430118

MONSANTO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 37/
940429; identificação de pessoa colectiva n.º 502247410; data do
depósito: 05062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referente ao ano de 2000.

5 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Delfina da Concei-
ção Serra David Quaresma. 14430088

PINHEL

ORTOGIL � COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 266/
010605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010605.

Certifico que entre Manuel Gil Rodrigues, casado com Maria Virgínia
Sanches do Nascimento Rodrigues, na comunhão de adquiridos, e Maria

Virgínia Sanches do Nascimento Rodrigues, casada com Manuel Gil
Rodrigues, na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORTOGIL � Comércio de Produtos
Ortopédicos, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Estrada Nacional 221, sem número de polícia,
na povoação e freguesia de Freixedas, concelho de Pinhel, podendo
abrir Filiais em outras localidades.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio de produtos ortopédicos e
hospitalares.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo uma ao sócio Manuel Gil Rodrigues e ou-
tra à sócia Maria Virgínia Sanches Nascimento Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel Gil Ro-
drigues desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao triplo do mesmo, na proporção das respecti-
vas quotas.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. Na cessão a estranhos,
gozará do direito de preferência a sociedade, em primeiro lugar e,
em 2.º lugar, o sócio não cedente.

Conferida está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 13862731

FARMÁCIA CENTRAL DE PINHEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 267/
010606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010606.

Certifico que entre José Paulo Cabral de Sousa e Silva, casado
com Maria Cristina Corte Real Lencart e Silva de Sousa e Silva, na
comunhão de adquiridos, e Anabela Pereira Sobreiro Almeida, casada
com Paulo Alexandre Henriques Almeida, na comunhão de adquiri-
dos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Central de Pinhel, L.da

e tem a sua sede na Avenida de Carneiro de Gusmão, 6, freguesia e
cidade de Pinhel.

2 � Por deliberação dos sócios a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro lugar, dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade farmacêutica, comércio
de produtos de farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas uma no valor de
4900 euros, pertencente ao sócio José Paulo Cabral de Sousa e Silva
e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Anabela
Pereira Sobreiro Almeida.
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ARTIGO 4.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios. Quando feitas a es-
tranhos, só serão eficazes para com a sociedade desde que esta preste
o seu consentimento.

2 � A sociedade tem o direito de preferência relativamente às
cessões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não
quiser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios
esse direito, na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver à face do último balanço apro-
vado.

ARTIGO 5.º

1 � A gestão e administração dos negócios da sociedade perten-
cem à gerência que fica, desde já, afecta aos sócio José Paulo Cabral
Sousa e Silva, que exercerá o cargo com dispensa de caução.

2 � Para que a sociedade se considere obrigada e validamente re-
presentada, em juízo ou fora dele, é necessário que os respectivos
actos, contratos ou quaisquer outros documentos se mostrem assina-
dos pelo gerente.

3 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, é proibido à
gerência obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos ao ob-
jecto da sociedade.

5 � Nos casos de gestão e administração referidos no n.º 1 deste
artigo estão incluídos os seguintes:

a) Alienar, por venda, troca ou outro título oneroso, bens móveis
ou imóveis, valores e direitos, incluindo obrigações e quaisquer parti-
cipações sociais e, bem assim, constituir hipotecas ou quaisquer ga-
rantias ou ónus sobre os mesmos bens;

b) Adquirir, por qualquer modo, bens móveis ou imóveis, valo-
res e direitos, incluindo obrigações e quaisquer participações sociais
em sociedades a constituir;

c) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos
mesmos;

d) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,
emitir, subscrever, aceitar, sacar e endossar letras, livranças, cheques
e quaisquer outros títulos de crédito;

e) Conceder ou contrair empréstimos, conceder ou obter quaisquer
outras modalidades de financiamento e realizar todas e quaisquer ou-
tras operações de crédito, com ou sem prestação de garantias, reais
ou pessoais, de qualquer tipo ou natureza.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência do respectivo sócio;
c) Quando sejam dadas em penhor ou sejam objecto de penhora ou

de qualquer outra forma de apreensão judicial;
d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não

ficar a pertencer ao seu titular;
2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 90 dias, a contar

da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a per-
mitam.

3 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais. Poste-
riormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, uma ou
várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros, nos termos do n.º 3, do artigo 237.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes escolher,
entre si, um elemento que a todos represente enquanto se mantiver
indivisa a quota.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios, que ao tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras for-
malidades, serão convocadas, por meio de carta registada, com a
antecedência mínima de 15 dias, indicando sempre o assunto a tratar.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, nas assembleias ge-
rais, mediante mandato conferido por simples carta dirigida ao res-
pectivo presidente.

Disseram ainda:
Que a gerência fica autorizada a celebrar, desde já, quaisquer ne-

gócios jurídicos em nome da sociedade e a movimentar o depósito
efectuado no Banco BPI, S. A., Balcão de Vila Franca das Naves, para
pagamento das despesas de constituição, registo e das necessárias aos
negócios jurídicos entretanto celebrados, nos termos da alínea b) do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida e está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 13862715

SEIA

ELECTRO-LOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 382/921223;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886404.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827561

DUOR � RETROSARIA, LÃS E ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 335/910726;
identificação de pessoa colectiva n.º 502596988.

Certifico que a sociedade comercial em epígrafe, efectuou o seguinte
acto de registo:

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 2/010514.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13808230

IRMÃOS MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 107/751107;
identificação de pessoa colectiva n.º 500363650.

Certifico que em 19 de Abril de 2001, foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comer-
cial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827936

SILVA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 241/880215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501934448.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na
pasta da respectiva sociedade os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comer-
cial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827987
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ANTÓNIO DE ALMEIDA PINTO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 206/860822;
identificação de pessoa colectiva n.º 501705406.

Certifico que em 19 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827952

M. V. DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 244/880506;
identificação de pessoa colectiva n.º 501974776.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827553

ISEMPLAR � ISOLAMENTOS E PLÁSTICOS
REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 625/981014;
identificação de pessoa colectiva n.º 504250442.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827979

MANUEL MENDES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 71/
681113; identificação de pessoa colectiva n.º 500546517.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes Vieira.
13828002

CONSTRUÇÕES ABRANTES & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 305/900803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502395281.

Certifico que em 19 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827928

ALUMISTRÊLA � SERRALHARIA
DA SERRA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 287/891120;
identificação de pessoa colectiva n.º 502246863.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827588

JOÃO MARTINS LEITÃO � SERVIÇOS
DE SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 554/970103;
identificação de pessoa colectiva n.º 503797820.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827960

ANTÓNIO SIMÕES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 572/970528;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892831.

Certifico que em 14 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13808338

CAFÉ RESIDÊNCIA SERRA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 181/
821018; identificação de pessoa colectiva n.º 501317333.

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

1.º Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; apresentação n.º (Of.)
1/010509.

Cessação das funções de gerente de Abílio Monteiro de Almeida
Salgado, por renúncia, em 30 de Abril de 2001.

2.º Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; apresentação n.º (Of.)
2/010509.

Cessação de funções de gerente de Maria de Lurdes Freitas Pais
Salgado, por renúncia, em 30 de Abril de 2001.

3.º Pela inscrição n.º 15; apresentação n.º 3/010509.
Nomeação de gerentes: Alberto Loureiro Rodrigues e Guida Maria

Nogueira Lopes Rodrigues, em 30 de Abril de 2001.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13808192

MANUEL BORGES MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 246/880616;
identificação de pessoa colectiva n.º 501994882.

Certifico que em 27 de Abril de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13827995
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

TÁXIS FLOR DA ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 147; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010528.

Certifico que a sociedade em epígrafe constituída por Fernando
Amadeu Beselga, se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Flor da Rosa, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Praça da República, 17, 2.º, freguesia e
concelho de Vila Nova de Foz Côa.

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 seu objecto consiste no transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5025 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
05636710

LEIRIA
ANSIÃO

ANTÓNIO SERRA SILVA, L.DA

Sede: Rua da Mó, sem número de polícia,
Chão de Couce, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 673/
010530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010530.

Certifico que António Serra da Silva e mulher Maria Fernanda
Ferreira Alves Silva, casados na comunhão de adquiridos, Rua da Mó,
sem número de polícia, Chão de Couce, Ansião, constituíram entre
si, uma sociedade comercial por quotas, com a denominação acima
referida e que se regerá pelas cláusulas do contrato abaixo descritas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Serra Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Mó, sem número de
polícia, lugar e freguesia de Chão de Couce, concelho de Ansião.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro

do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de carne,
produtos à base de carne e seus derivados, fabricação de enchidos e
produtos de salsicharia e cura de presuntos.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Serra da Silva e Ma-
ria Fernanda Ferreira Alves Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante 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 forem
fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

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

Estão conforme os originais.

5 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Batista
Graça. 06838154

OLIVEIRA, PIRES & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 311/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502488689; data do
depósito: 30052001.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 06838120

A CORTICEIRA ANSIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 279/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502140011; data do
depósito: 30052001.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 06838138

FERNANDO CARVALHO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 674/
010530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010530.

Certifico que Fernando Carvalho Silva, casado com Maria de
Lurdes Silva, sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes
em Rua da Capela, sem número de polícia, Ansião, lugar de Ribei-
ra de Alcalamouque, Alvorge, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo contrato constante nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Carvalho Silva,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Capela, sem número
de polícia, lugar de Ribeira de Alcalamouque, freguesia de Alvorge,
concelho de Ansião.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) representado por uma quota
de igual valor pertencente a ele sócio Fernando Carvalho Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Fernando Carvalho Silva,
desde já nomeado gerente ou de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06838162

BATALHA

ISIDRO DA SILVA REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 209/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 500921326.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2000, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
13583220

CONSTRUÇÕES LITRO, TILA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 98/
890601; identificação de pessoa colectiva n.º 501986960.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2000, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
13583166

AUDATIA, EVENTOS DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 880/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505255006; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 33/010523.

Certifico que o contrato da sociedade em epígrafe foi parcialmente
alterado, passando o n.º 2 do artigo 1.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sede na Rua de Maria Cândida, 3, Torre,
freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
13580035
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MARINHA GRANDE

AUGUSTO C. R. FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1125; identificação de pessoa colectiva n.º 502918837; data da
apresentação: 30052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 14590972

PRESTIGMOLDES, FABRICO DE MOLDES
PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2066; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010529.

Certifico que entre Mário Rui Fonseca Pereira, casado com Ma-
ria Susete Pereira Domingues Fonseca na comunhão de adquiridos,
Rua dos Pimentas, 3, Engenho, Marinha Grande; José Ferreira
Marques, divorciado, Rua da Esperança, 13, casa 6, Casal Galego,
Marinha Grande; Carlos Manuel Henriques Cristóvão, casado com
Maria Teresa Ferreira Martins Cristóvão na comunhão geral, Rua de
António Maria da Silva, 38, Comeira, Marinha Grande, e Arsénio
Vieira de Sousa Luz, casado com Maria Lúcia da Silva Sousa Luz
na comunhão geral, Rua da Lagoa, 24, Pataias, Alcobaça; foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PRESTIGMOLDES � Fabrico
de Moldes Para Plásticos, L.da

ARTIGO 2.º

A empresa tem sede social na Rua da Cerca, 2, Picassinos,
2430 Marinha Grande.

§ único. A gerência pode mudar de sede dentro do mesmo con-
celho ou para limítrofe quando e onde achar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo a fabricação e comercialização de
moldes para plásticos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em quatro quotas de 1250 euros, uma de cada
sócio.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação, tomada por unanimidade em assembleia ge-
ral, poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital, até ao quíntuplo do capital social e qualquer dos sócios poderá
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a fixar em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre. A estranhos depende
do consentimento da sociedade em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes em segundo.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios a designar
em assembleia geral.

§ único. Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos e a representar em juízo activa e passivamen-
te, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

Ficam os gerentes autorizados, nos termos da alínea b) do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar levantamentos da

conta aberta em nome da sociedade, para aquisição de equipamentos
e mercadorias para a sociedade, ou para liquidar as despesas com a
constituição e registo da mesma.

Conferido, está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15539890

MF-CAM � PROGRAMAÇÃO POR SISTEMA DE CAD/CAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1271; identificação de pessoa colectiva n.º 503307955; data da
apresentação: 31052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 15539679

PASTELARIA RAINHA SANTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 510; identificação de pessoa colectiva n.º 501344764; data da
apresentação: 30052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11241152

5XD � DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1398; identificação de pessoa colectiva n.º 503752584; data da
apresentação: 31052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15539687

ERNESTO RODRIGUES VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 67; identificação de pessoa colectiva n.º 500524580; data da
apresentação: 05062001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15539725

NORMAX � FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 149; identificação de pessoa colectiva n.º 500203130; data da
apresentação: 04062001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15539695
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A. GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 424; identificação de pessoa colectiva n.º 501105549; data da
apresentação: 06062001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

6 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11241144

ALCOMARINHA IMPORT, EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1866; identificação de pessoa colectiva n.º 504699920; data da
apresentação: 30052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 14648997

ONE TO FOUR � DESIGN E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2022; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/20010515.

Certifico que Pedro Miguel Dias Vieira e Margarida Alexandre
Florêncio Garcia, foram exonerados das funções de gerentes por re-
núncia em 14 de Março de 2001.

Conferido, está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11240610

VALAPENA � FESTAS E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1545; identificação de pessoa colectiva n.º 503937525; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20010515.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Março de 2001.

Conferido, está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11240628

LEONEL ALVES GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 769; identificação de pessoa colectiva n.º 501963871; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20010521.

Certifico que houve a dissolução e encerramento da liquidação re-
lativamente à sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 4 de Maio de 2001.

Conferido, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11240598

SB MOLDE � COMÉRCIO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1634; identificação de pessoa colectiva n.º 504105906; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 6 e 8/20010522.

Certifico que Paulo Armando do Rosário Barosa foi exonerado das
funções de gerente por renúncia em 23 de Abril de 2001.

Mais certifico que foi aumentado o capital para 4 210 122$, e feito
o registo de reforço e redenominação do capital social, tendo como
consequência sido alterado o artigo 4.º que ficou com a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 21 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas iguais de valor nominal individual
de 7000 euros, uma de cada um dos sócios João Miguel Ramalho
de Sousa; Sérgio Bruno Santos Fortunato e Nelson Manuel Alves
Santos.

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

Conferido, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11240636

CONSTRUÇÕES FROIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1882; identificação de pessoa colectiva n.º 504761200; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 3, 4 e 5/20010515.

Certifico que José Júlio da Silva Froes foi exonerado das funções
de gerente por renúncia em 3 de Maio de 2001.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º tendo ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6050 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de valor no-
minal de 3750 euros pertencente ao sócio Ricardo José Froes, outra
de valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio José Júlio da
Silva Froes ou José Júlio da Silva Frois e outra de valor nominal
de 1250 euros pertencente ao sócio Joaquim Alves.

Certifico ainda que Joaquim Alves foi designado gerente em 3 de
Maio de 2001.

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

Conferido, está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11240601

JFC � PROJECTOS INDUSTRIAIS DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 444; identificação de pessoa colectiva n.º 501170383; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 2 e 3/20010510.

Certifico que José Carlos Enriquez Colmeiro, foi exonerado das
funções de gerente por renúncia em 5 de Abril de 2001.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º que ficaram
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita é de 5 000 000$ e corresponde à soma
de duas quotas de 2 500 000$, uma de cada um dos sócios Marina
Guerra de Morais Cura Mariano Carvalho e Nuno Jorge Verdingola
Borges Pinto.

6.º

1 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral.
2 � Para obrigar a sociedade, em quaisquer actos ou contratos, é

suficiente a assinatura de um gerente.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

18 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15539962

J. FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 155; identificação de pessoa colectiva n.º 500144770; data da
apresentação: 04062001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15538109

AUTO REPARADORA F. SAMPAIO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1566; identificação de pessoa colectiva n.º 503974510; data da
apresentação: 01062001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

1 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15539709

UPM � UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 883; identificação de pessoa colectiva n.º 501958584; data da
apresentação: 31052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 14648962

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO STOP DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 393; identificação de pessoa colectiva n.º 500901708; data da
apresentação: 31052001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11241039

TEIXEIRA & COLAÇO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO PARA ADULTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1553; identificação de pessoa colectiva n.º 503937444; data da
apresentação: 20010531.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 14648954

SETSA � SOCIEDADE DE ENGENHARIA
E TRANSFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 852; identificação de pessoa colectiva n.º 502235900; data da
apresentação: 20010531.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 15538141

ÓBIDOS

NUTRIAVES, ABATE E TRANSFORMAÇÃO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 393;
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 2 e 3/20010528.

Certifico que, entre José Tibúrcio Sobreiro e mulher, Maria
Serafina dos Reis Ventura Sobreiro, casados na comunhão de adquiri-
dos, e ainda Rita Isabel Ventura Sobreiro e Luís Filipe Ventura Sobrei-
ro, ambos solteiros, maiores, foi constituída uma sociedade comercial
por quotas, a qual se passará a reger pelos artigos constantes do pac-
to a seguir reproduzidos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NUTRIAVES � Abate e Transfor-
mação de Aves, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto é o abate e transformação de aves.

ARTIGO 3.º

A sede social é instalada no lugar de Ponte Seca, freguesia de Gaeiras,
concelho de Óbidos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, tendo já entrado na Caixa Social e sendo correspondente
à soma de quatro quotas iguais pertencentes a José Tibúrcio Sobreiro,
Maria Serafina dos Reis Ventura Sobreiro, Rita Isabel Ventura
Sobreira e Luís Filipe Ventura Sobreiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo activa
e passivamente pertencerá a dois gerentes, que serão eleitos por de-
liberação dos sócios.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser deli-
berado.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
4 � Compreendem-se nos poderes de vinculação dos gerentes, para

além dos de mais ampla representação, administração e disposição,
os de confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos, os de adqui-
rir, alienar ou onerar bens imóveis, móveis ou semoventes, adquirir
qualquer direito de superfície e ainda os de dar e tomar locais de ar-
rendamento.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas depende sempre do con-
sentimento da sociedade.

2 � Se a sociedade não consentir na cessão e deliberar a aquisição
de quota, observar-se-á o disposto no n.º 4 do artigo 231.º do Código
das Sociedades Comerciais.

3 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de pre-
ferência, com eficácia real, a sociedade e os sócios, sucessivamente,
subordinando-se aquele direito ao regime da lei geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quota nos seguintes casos:
a) Por acordo entre sociedade e sócio;
b) Quando o sócio tenha pretendido ceder a totalidade ou parte da

sua quota e não observar o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 6.º;
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c) Quando a quota de um sócio seja arrestada, arrolada, penhorada, incluída
na massa falida ou objecto de qualquer outra apreensão judicial;

d) Quando um sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � No caso da alínea b) do n.º 1, a contrapartida da amortiza-
ção será equivalente ao valor nominal da quota e o seu pagamento
será efectuado em seis prestações mensais, iguais, sucessivas e sem
juros.

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou aumento do valor das suas quotas, ou ainda, a
criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para
alienação aos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais se pretenderem continuar
na sociedade e, sendo mais do que um, devem designar no prazo de
30 dias após o óbito, um representante comum, não podendo tal
designação recair sobre um estranho.

2 � Não querendo os sucessores do falecido permanecer na so-
ciedade poderão exigir que esta amortize ou adquira a quota nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá excluir qualquer sócio que tiver sido destituído
da gerência ou condenado por crime doloso contra a sociedade ou
outro sócios, tendo o sócio excluídos o direito apenas ao valor nomi-
nal da sua quota, a pagar no prazo de 18 meses, e isto exclusivamen-
te no caso de exclusão judicial.

ARTIGO 11.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, a convocação das
assembleias gerais far-se-á por intermédio de carta registada, com
antecedência de 15 dias.

Foram designados gerentes por deliberação de 26 de Abril de
2001:

José Tibúrcio Sobreiro e Maria Serafina dos Reis Ventura Sobreiro.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 06795838

GRANFER � PRODUTORES DE FRUTAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 5;
identificação de pessoa colectiva n.º 501714073; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010529.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foram recon-
duzidos os corpos sociais para o triénio de 2001/2003, por delibe-
ração de 28 de Dezembro de 2000.

Direcção: presidente � Filipe Pedro Timóteo Ferreira; secretário �
José Carlos Salgueiro Pedro; tesoureiro � Hélio António Timóteo
Ferreira; suplentes � Rui José Dias, Lígia Maria dos Santos Silva Ferreira
e Sociedade Agrícola Barro do Casal, L.da, com sede no Bombarral,
representada por José António da Silva, todos casados.

Conferida, esta conforme.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 06795846

PAULO S. DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 394;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010531.

Certifico que, Paulo Jorge de Sousa Dias, casado com Elisabete
Maria Santo Machado, na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade comercial por quotas, a qual se passará a reger pelos
artigos constantes do pacto a seguir reproduzidos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo S. Dias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 93, 1.º, direito,
no lugar e freguesia de Gaeiras, concelho de Óbidos.

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 comercialização e distribuição de
produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 06795870

MASTEC � TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO
E MÁSCARAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 26; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502431555; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010524.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 18 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 06795811

PEDRÓGÃO GRANDE

RICOLO � METROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 174; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010420.

Certifico que, entre Ricardo Correia Lourenço e mulher, Maria
Ofélia Marques Serra Lourenço, casados segundo o regime da comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RICOLO � Metrologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 2, Quinta
das Alagoas, vila, freguesia e concelho de Pedrógão Grande.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional em
metrologia, garantia de qualidade e assistência técnica em metrologia.

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 3000 euros,
pertencente ao sócio Ricardo Correia Lourenço; e uma de 2000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Ofélia Marques Serra Lourenço.

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 Ricardo Correia Lourenço.

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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeira a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, for cedida sem consentimento da socie-
dade.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima da
Conceição Fernandes. 09812113

PORTO DE MÓS

VAL DO SOL CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 643/870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501813535.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar Oli-
veira Silva. 13438751

MEGALÍTICA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1277/970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503936448.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar Oliveira
Silva. 13438735

J. E. ATELIER DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 782/890302; identificação de pessoa colectiva n.º 502119543.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar Oliveira
Silva. 13438697

VAL DO SOL INTERNACIONAL � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1018/930513; identificação de pessoa colectiva n.º 502989220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar Oli-
veira Silva. 13438743

LISBOA
AMADORA

VITALION � PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 303; identificação de pessoa colectiva n.º 505238683; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010201.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de VITALION � Produtos
Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 28, fregue-
sia da Venda Nova, concelho da Amadora.

2 � Mediante simples deliberação da gerência a sede da sociedade
pode ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como instalados, transferidos ou encerrados quaisquer
estabelecimentos, sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação social em território nacional ou estrangeiro,
quando e onde for julgado conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a importação, aquisição, trans-
formação, produção e preparação, venda e exportação de toda a es-
pécie de material, produtos químicos e especialidades químico-farma-
cêuticas, de acordo com os alvarás ou licenças que venha a possuir;
celebração de toda a espécie de actos e contratos; a promoção e
execução de acções de marketing de sociedades terceiras, que, de al-
gum modo, se relacionem com material, produtos químicos e especiali-
dades químico-farmacêuticas; e a realização de operações que directa ou
indirectamente digam respeito ou interessem às supra mencionadas
actividades e a empreendimentos que, em idênticas condições, a ge-
rência entenda promover.

2 � No exercício e prossecução da sua actividade social, a so-
ciedade pode participar no capital de outras sociedades e ou agru-
pamentos complementares de empresas, adquirir e alienar parti-
cipações no respectivo capital social, independentemente do seu
objecto social.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal da
sócia única Laboratórios Vitória, S. A.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes nomeados pela sócia única.

2 � Os gerentes não auferirão qualquer remuneração, excepto se o
contrário for expressamente decidido pela sócia única.

ARTIGO 6.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
pelas seguintes formas:

a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários ou procura-

dores da sociedade, constituídos como tal pela gerência, de
acordo com os termos estabelecidos no respectivo mandato
ou procuração.

2 � É proibido ao gerente, mandatários ou procuradores obriga-
rem a sociedade em finanças, letras de favor, avais, abonações e ou-
tros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos ne-
gócios sociais, sob pena de o infractor responder perante a sociedade
pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 7.º

Normas supletivas

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais podem
ser derrogadas por decisão da sócia única tomada nos termos do arti-
go 9.º e artigo 270-F do referido Código.

ARTIGO 8.º

Contratos da sócia com a sociedade

A sócia e a sociedade poderão celebrar entre si os negócios jurídi-
cos que se revelarem necessários ou convenientes à prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 9.º

Suprimentos

Mediante prévia deliberação da sócia única, poderá esta conceder
suprimentos em favor da sociedade, nos termos e condições que vie-
rem a ser tidos por convenientes.

ARTIGO 10.º

Prestações suplementares de capital

Mediante prévia deliberação da sócia única poderão ser-lhe exigi-
das prestações suplementares de capital, por uma ou mais vezes, até
ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 11.º

Normas transitórias

1 � A gerência da sociedade fica desde já atribuída ao Dr. Luís
Filipe de Sampaio Reis, casado, residente na Rua dos Soldados da Ín-
dia, 32, 1400 Lisboa, que fica nomeado gerente até que nova decisão
sobre a matéria seja tomada pela sócia única.

2 � A sociedade assume desde já a obrigação de pagar todas as
despesas com a sua constituição e registos, bem como outras neces-
sárias à instalação dos serviços da sociedade e de início da sua activi-
dade.

3 � Para fazer face às despesas referidas no número anterior, a
gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento integral
da importância depositada na conta aberta em nome da sociedade a
título de realização do capital social, no Banco Pinto & Sotto
Mayor, S. A., dependência de Benfica.

Conferida e conforme.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09294384

AZAMBUJA

CREPERIA MILÚ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 438/
960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503657506; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/07062001.

Certifico que, pela inscrição n.º 2 foi efectuado o aumento de ca-
pital na quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao
artigo n.º 3, que passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de 2500 euros pertencente ao sócio António José
Sequeira de Sousa:

b) Uma quota de 2500 euros pertencente à sócia Maria da Luz
Martins Tavares de Sousa.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07482612

CADAVAL

RIKARMATE � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 503/
010531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010531.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que as fotocópias anexas é são reprodu-
ção integral da escritura pública de contrato de sociedade da socie-
dade RIKARMATE � Comércio de Materiais de Construção, L.da,
outorgada em 30 de Maio de 2001, de fls. 80 a fls. 81 v.º do livro
n.º 33 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas
de Lisboa II.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Maio de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, comparece-
ram como outorgantes:

Ricardo Miguel Batista Matias, número de identificação fiscal
210715600, casado com Fernanda Maria Sousa Martins Matias no
regime da comunhão de adquiridos, natural das Caldas da Rainha, Nossa
Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, residente na Rua
da Esperança, 12, Peral, Cadaval, titular do Bilhete de identidade
n.º 11128414, de 26 de Abril de 2001, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Afonso Manuel Matias Batista número de identificação fiscal
207034877, solteiro maior, natural da freguesia e concelho do Bom-
barral, residente em Casais do Peral, Peral, Cadaval, titular do Bilhe-
te de identidade n.º 11053803 de 24 de Março de 1999, emitido pelo
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RIKARMATE � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Rui Soares Branco,
22, freguesia e concelho do Cadaval.

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, agência ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de materiais de
construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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 Ricardo Miguel Batis-
ta Matias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Reguei-
ra Leitão. 08445303

SUPERCADAVAL � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 373/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503986801; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010607.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, pelo averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1 foi inscrita a recondução da gerência para o quadriénio de 2001/
2004. Gerente: João Martins Fernandes.

13 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08444889

CASCAIS

HUELVA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9384 (Oeiras); averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 42 e 43/010321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
cessação das funções de gerente e nomeação de gerente.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4. Apresentação n.º 42/010321.
Cessação das funções de gerente de Joaquim Marques do Amaral, por
renúncia, em 12 de Outubro de 1999.

Inscrição n.º 7. Apresentação n.º 43/010321. Facto: nomeação de
gerente. Gerente nomeado: Paulo Henrique Pereira Brochado.
Data: 12 de Outubro de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164295

V. M. N. C. � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 177,
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505288915; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 42/010309.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de V. M. N. C. � S. G. P.
S., S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Lidador, 291, São
João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede social
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade po-
derá estabelecer, transferir ou encerrar, em todo o território nacional
ou no estrangeiro, as sucursais, agências, delegações, filiais ou quaisquer
outras dependências julgadas necessárias ou convenientes aos interesses
e objectivos sociais.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por único objecto a gestão de participações
sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de ac-
tividades económicas.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá adquirir participações como sócia de responsabilidade li-
mitada ou participações em sociedades com objecto diferente do
acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II
Capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e em
espécie, é de 3 000 000 euros, representado por 3 000 000 acções,
do valor nominal de 1 euro, cada uma.

2 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento de
capital, por entradas em dinheiro, até ao montante de 5 000 000 eu-
ros, por uma ou mais vezes.

3 � Na subscrição dos aumentos de capital, os accionistas terão
sempre direito de preferência relativamente a quem não for accionis-
ta, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis, podendo assumir forma meramente escritural.
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2 � Haverá títulos de 1, 10, 100, 1000, 100 000 e 1 000 000 de
acções.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios conterão a assinatura
dos membros do conselho de administração, podendo as assinaturas
ser de chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral, nos
termos e limites legais, adquirir e alienar acções próprias e fazer so-
bre elas as operações mais convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de
administração, nos termos e limites legais, emitir obrigações nomi-
nativas e ao portador.

2 � Os títulos representativos das obrigações serão assinados
pelos membros do conselho de administração, podendo as assinatu-
ras ser de chancela.

3 � A sociedade poderá, nos termos e limites legais, com autori-
zação da assembleia geral e mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, adquirir e alienar obrigações próprias e realizar sobre elas
as operações mais convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que possu-
am um mínimo de 1000 acções, ou que representem um agrupamen-
to de accionistas cujas acções perfaçam aquele número.

2 � A 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos bienalmente, sendo permitida a sua reeleição por
uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV
Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros, eleitos pela assembleia
geral por um período de dois anos, sendo permitida a sua reeleição
por uma ou mais vezes.

2 � Compete à assembleia geral designar o presidente do conselho
de administração.

3 � O exercício do cargo de administrador será caucionado, nos
termos e limites legais, conforme deliberado pela assembleia geral.

4 � O conselho de administração reunirá trimestralmente.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois administradores.
2 � É expressamente proibido aos administradores obrigar a so-

ciedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, sendo ambos Revisores Oficiais de Contas, ou So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, não podendo ser accionistas.

2 � O fiscal único e o suplente serão eleitos bienalmente pela
assembleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Resultados e dividendos

ARTIGO 13.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

A aplicação dos resultados de exercício compete à assembleia
geral, sob proposta do conselho de administração, nos termos e li-
mites legais.

ARTIGO 15.º

Disposição transitória

1 � São designados os seguintes membros para os respectivos órgãos:
a) Mesa da assembleia geral:
Presidente: António Manuel da Cruz Borges Pires, casado, residente

na Rua Castilho, 69, rés-do-chão, direito, 1250 Lisboa; secre-
tário: Susana de Lima Mendes Pinheiro Garcia, casada, residente na
Estrada Nacional 249, km 4,2, Cabra Figa, 2635-047 Rio de Mouro;

b) Conselho de administração:
Presidente: Vítor Manuel Nogueira Capella, casado, residente na Rua

do Alecrim, lote 3, Birre, 2750 Cascais; vogais: Ana Clara Arraiano
da Conceição Capella, casada, residente na Rua do Alecrim, lote 3,
Birre, 2750 Cascais; José Manuel Carneiro Gonçalves Serôdio, casa-
do, residente na Rua da Lagoa, 1392, 4460 Senhora da Hora, Porto;

c) Fiscal único: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo,
100-152 Lisboa, inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de Con-
tas, sob o n.º 149, representada pelo seu sócio José Martins Lampreia,
casado, com domicílio profissional na Rua da Conceição, 85, 1.º,
esquerdo, 100-152 Lisboa; suplente � Donato João Lourenço Viço-
so, solteiro, Revisor Oficial de Contas, inscrito na Câmara dos Revi-
sores Oficiais de Contas sob o n.º 334, com domicílio profissional na
Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, 100-152 Lisboa.

2 � Os administradores são dispensados de prestar caução.

Relatório de avaliação nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

1 � Objectivo � O presente relatório elaborado nos termos do
n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, tem por ob-
jectivo certificar o valor dos bens, que constituem entrada em espé-
cie, livres de ónus ou encargos, na realização de parte do capital so-
cial inicial, o qual ascenderá a 3 000 000 euros da sociedade V. M. N.
C. � S. G. P. S., S. A., com o número de identificação de pessoa
colectiva P505288915, com sede prevista para a Avenida do Lidador,
291, São João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2 � Identificação dos titulares dos bens
2.1 � Víctor Manuel Nogueira Capella, residente na Rua do Ale-

crim, lote 3, Birre, 2750-212 Cascais, bilhete de identidade
n.º 7450516, de 2 de Outubro de 2000, Lisboa, número de identifica-
ção de pessoal colectiva 123658977;

2.2 � Maria da Conceição Veríssimo Nogueira, residente na Rua
do Monte Leite, Casa dos Netos, São João do Estoril, 2765-333 Es-
toril, bilhete de identidade n.º 7424442, de 11 de Março de 1998,
Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 123658985;

2.3 � Ana Clara Arraiano da Conceição Capella, residente na Rua
do Alecrim, lote 3, Birre, 2750-212 Cascais, bilhete de identidade
n.º 7549558, de 19 de Janeiro de 2000, Lisboa, número de identifica-
ção de pessoa colectiva 118291998;

2.4 � Vanessa da Conceição Capella, residente na Rua do Alecrim,
lote 3, Birre, 2750-212 Cascais, bilhete de identidade n.º 13024932,
de 14 de Maio de 1996, Lisboa, número de identificação de pessoa
colectiva 227566602;

2.5 � André Filipe da Conceição Capella, residente na Rua do
Alecrim, lote 3, Birre, 2750-212 Cascais, bilhete de identidade
n.º 13481422, de 26 de Agosto de 1998, número de identificação de
pessoal colectiva 227566742.

3 � Descrição dos bens
3.1 � Identificação da empresa:
Percom Portugal � Periféricos e Sistemas de Comunicação, S. A.,

pessoa colectiva n.º 502479612, com o capital social de
299 278,74 euros, com sede na Rua Monte de Leite, Casa dos Netos,
São João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, sob o
n.º 6132/920512.

3.2 � Descrição das participações dos titulares por empresa:

PERCOM, S. A.

N.º Nome Acções Percentagem

2.1 Víctor Manuel Nogueira Capella .......... 24 939 895 83,3333
2.2 Maria da Conceição Veríssimo Nogueira ... 4 957 979 16,5664
2.3 Ana Clara Arraiano da Conceição Capella . 10 000 0,0334
2.4 Vanessa da Conceição Capella ............. 10 000 0,0334
2.5 André Filipe da Conceição Capella ...... 10 000 0,0334

Totais ........................... 29 927 874 100
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3.3 � Nota explicativa:
A participação na sociedade Percom Portugal � Periféricos e Sis-

temas de Comunicação, S. A., resulta da transformação da sociedade
por quotas com o mesmo nome, cuja escritura foi efectuada à data de
27 de Dezembro de 2000.

4 � Critérios de avaliação dos bens
4.1 � Relatório de avaliação da KPMG � Corporale Finance, com

sede no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71, A,
11.º,1069-006 Lisboa.

4.2 � Relatório do órgão de gestão, balanço, demonstração de resultados
e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

4.3 � Relatório do órgão de gestão, balanço, demonstração de
resultados e relatório de Revisor Oficial de Contas independente, a
saber a sociedade Noras, Silvério e Bizarro do Vale, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, elaborado nos termos do artigo 132.º
do Código das Sociedades Comerciais.

4.4 � Verificação da existência ou não de quaisquer constrangi-
mentos de carácter societário ou de outro tipo, que possam impedir
ou condicionar a alienação dos referidos bens.

5 � Valor atribuído aos bens
a) Quadro geral de valorização:

(Valores em euros)

Descrição PERCOM, S. A.

Valor da empresa ....................................................... 2 992 787,4
Número de acções ...................................................... 29 927 874
Valor por acção ......................................................... 0,1

Nota � valor determinado em conformidade com o relatório de ava-
liação da KPMG � Corporante Finance, com sede no Edifício Monu-
mental, Avenida da Praia da Vitória, 71, A, 11.º, 1069-006 Lisboa.

b) Discriminação do valor das participações pelos titulares por
empresa:

PERCOM, S. A.

(em euros)

N.º Nome Acções Percentagem

2.1 Víctor Manuel Nogueira Capella ......... 2 493 989,5 83,3333
2.2 Maria da Conceição Veríssimo Nogueira .. 495 797,9 16,5664
2.3 Ana Clara Arraiano da Conceição Capella .. 1000,0 0,0334
2.4 Vanessa da Conceição Capella ............ 1000,0 0,0334
2.5 André Filipe da Conceição Capella ..... 1000,0 0,0334

Totais ........................... 2 992 787,4 100

6 � Declaração
6.1 � Quadro síntese das acções a alienar a sua valorização:

Sociedade Número de acções Valor (euros)

Percom Portugal � Periféricos e Sistemas
de Comunicações, S. A. ..................... 29 927 874 2 992 787,4

6.2 � Face ao exposto, é nossa convicção que o valor de eu-
ros: 2 992 787,4, atribuído aos bens descritos no ponto anterior,
correspondente ao seu justo valor à data de 28 de Dezembro de 2000 e
é pertença dos titulares já identificados no ponto 2.

6.3 � Mais declaro que o valor encontrado de 2 992 787,4 euros,
será integralmente utilizado na subscrição de 99,76% do capital ini-
cial da V. M. N. C. � S. G. P. S., S. A.

Esta certidão está conforme o original.

11 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14775603

NOVELL PORTUGAL INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 636/
970220 (Oeiras); averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 35 e 36/010321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
cessação das funções de gerentes e nomeação de gerentes.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1. Apresentação n.º 35/010321. Ces-
sação das funções de gerentes de Clifford Owen Simpson; Dallis William
Radamaker; Robert Johann Frankenberg; Ian David Fraser; e François Louis
Marie de Guiringuad, por destituição em 2 de Março de 2001.

Inscrição n.º 7. Apresentação n.º 36/010321. Facto: nomeação de ge-
rentes. Gerentes nomeados: Eric Soares, casado; Jean Christophe Bernard,
casado; e Anthony Griffin, Solteiro, maior. Data: 2 de Março de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164155

R. P. & SOUSA PINHEIRO � SOCIEDADE
GESTORA DE BENS FAMILIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 095/
010321 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/010319.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação R. P. & Sousa Pinhei-
ro � Sociedade Gestora de Bens Familiares, L.da, tem a sua sede na
Praceta das Várzeas, lote 8, letra A, 1.º, freguesia de Queijas, con-
celho de Oeiras.

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

3 � A gerência poderá, ainda, sem dependência de deliberação
dos sócios, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de bens ou valores
mantidos como reserva ou fruição dos sócios, gestão, comercializa-
ção e exploração de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro e está dividido em duas quotas, uma de 5700 euros, pertencente
ao sócio Rui Pedro Rodrigues Dominguez de Sousa Pinheiro e a
outro de 300 euros pertencente ao sócio Vasco Manuel de Sousa
Pinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence ao sócio Rui Pedro Rodrigues Dominguez de Sousa Pinhei-
ro, o qual é desde já designado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende sempre do consenti-

mento da sociedade.
ARTIGO 6.º

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

a) Se for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento ou outras
providência que possibilite a sua venda judicial;

b) Se a quota for cedida em infracção ao disposto no artigo 5.º;
Em caso de divórcio do seu titular, se não for adjudicada a este, ou

de dissolução da sócia que seja pessoa colectiva.
2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da

quota, salvo nos casos em que a lei imponha imperativamente outro
valor.

3 � A amortização será deliberada nos 90 dias posteriores conta-
dos do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que
permite a amortização e, na assembleia geral respectiva, não serão
admitidos a votar os titulares das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não estabelecer outros prazos ou formalidades es-
peciais, as assembleias gerais serão convocadas por carta registada
enviada aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia em socieda-
des de responsabilidade limitada ou ilimitada, com objecto diferente
do seu ou em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios, suprimentos a título
gratuito até ao valor de 5 000 000 euros.

2 � É aplicável à obrigação de efectuarem suprimentos o disposto
nos artigos 204.º e 205.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem legal necessário à constituição ou reintegração da reser-
va legal, terão a aplicação que a assembleia geral decidir por maioria
simples.

ARTIGO 11.º

A gerência fica, desde já, autorizada a:
a) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou

estrangeiro; e
b) Adquirir, alienar, onerar ou permutar quaisquer bens móveis

ou imóveis.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 13186949

PARIENTE AUTO DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 211/
010321, Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010319.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Pariente Auto Distri-
buição, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Polima, armazém C (Cen-
tro Industrial da Abóboda), freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências e delegações ou
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a distribuição e venda por gros-
so e a retalho de todo o tipo de peças e acessórios para veículos com
e sem motor, de maquinarias e ferramentas para oficinas auto, de
óleos e produtos químicos para veículos automóveis, industriais e de
pneumáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 122 000 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
121 500 euros, pertencente à sociedade Felipe Pariente � AD Auto
Distribuição Portugal, L.da, e outra no valor de 500 euros, pertencen-
te a Felipe Pariente Llanos.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral tomada por 75% dos votos
poderão ser exigidos prestações suplementares de capital ou supri-
mentos até 20 vezes o valor de cada quota.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, entre cônjuges, entre des-
cendentes, mas a cessão a terceiros depende do consentimento da
sociedade que, em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo, terá direito de preferência na aquisição da quota.

ARTIGO 6.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes esco-

lher entre si, um elemento que a todos represente enquanto se man-
tiver indivisa a quota.

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, arrestado ou por qual-

quer outro modo sujeita a arrematação ou adjudicação judicial;
c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização será o que resultar do último balan-

ço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a um
ou mais gerentes nomeados pela assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, se
houver um só gerente, ou com a assinatura de um gerente, se hou-
ver um só gerente, ou com a assinatura de dois gerentes, ou de um
gerente e de um procurador ou mandatário, caso exista mais de um
gerente.

3 � Para os actos de mero expediente é sempre apenas necessá-
rio a assinatura de um gerente.

4 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos que não digam respeito ao objecto social da
mesma, tais como abonações, fianças letras de favor e responsabili-
dades semelhantes.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei
não prescrever formalidades especiais.

2 � Os sócios podem reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância das formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e
todos manifestem vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

ARTIGO 10.º

Após a constituição do fundo de reserva legal, os lucros apurados
em cada exercício terão a aplicação que for decidida em assembleia
geral.

ARTIGO 11.º

Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os gerentes
ou qualquer outra pessoa indicada pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Fica desde já nomeado como gerente único, com ou sem remune-
ração, consoante for decidido em assembleia geral, Felipe Pariente
Llanos, o qual fica desde já autorizado a levantar o capital social
depositado no Banco Santander, S. A., sucursal de Oeiras, para fazer
face às despesas de constituição e registo, bem como para custear
despesas com a sua instalação e com a aquisição de equipamentos.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13167634

TRANSPORTES RODRIGO COSTA & FILHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1215/
681202, (Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e
data da apresentação: 5/010319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
recondução dos órgãos sociais.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15. Apresentação n.º 5/010319.
Facto: recondução. Prazo: 2000/2003. Data: 4 de Setembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 13166565
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MEGAPET, PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA ESTIMAÇÃO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 088/
010319, (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/010319.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Megapet, Produtos e Serviços para
Estimação de Animais, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Carlos
Silva, 35, em Santo Amaro de Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião
da Barra, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a representação, importação, distri-
buição e comercialização de produtos alimentares e de acessórios
para animais de estimação, prestação de serviços a estes e compra e
venda de animais de estimação.

3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro, de 50 000 euros, correspondente à soma de quatro
quotas: uma de 25 000 euros, do sócio Pedro Luís de Sousa Sanches
Fernandes Delerue; uma de 12 400 euros, da sócia Logoconstroi,
Actividades Imobiliárias, S. A.; uma de 12 400 euros, da sócia Ana
Rita Marques Vidal Faria de Vasconcelos; e uma de 200 euros do
sócio Carlos Eugénio de Barros Vidal.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertencem aos sócios Ana Rita Marques Vidal Faria de
Vasconcelos e Pedro Luís de Sousa Sanches Fernandes Delerue, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes

5.º

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

Que nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 4. do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a gerên-
cia da sociedade fica desde já autorizada a movimentar a conta rela-
tiva a depósito das entradas de capital, podendo levantar as quantias
de que necessitar para pagamento das despesas inerentes à constitui-
ção e instalação da sociedade, necessárias ao início da sua actividade,
bem como adquirir para a sociedade quaisquer bens móveis ou imó-
veis, ou direitos.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13186221

DEMOUSTIER � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 201/
010319, (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/950602.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DEMOUSTIER � Distri-
buição e Comércio de Soldadura, L.da

2 � A sede social é na Avenida de Salgueiro Maia, 1025, Parque
Industrial de Cotai, armazém 20 A, Abóboda, freguesia de São Do-
mingos de Rana, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem como objecto a importação, distribuição,
comercialização por grosso e ou a retalho de produtos e artigos de
soldadura para a indústria e o comércio.

2 � A sociedade poderá participar no capital se outras sociedades
nacionais ou estrangeiras, constituídas ou a constituir, com objecto
social igual ou diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

Os sócio poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas, parcial ou total, entre
os sócios.

2 � Nos restantes casos, a cessão de quotas, parcial ou total, fica
dependente do consentimento da sociedade.

3 � Se a sociedade não der o seu consentimento, os restantes só-
cios têm o direito de preferência na aquisição da quota, ou parte da
quota a ceder.

4 � Para efeitos dos n.os 2 e 3 do presente artigo, o sócio cedente
deverá comunicar por cartas registadas com aviso de recepção, en-
dereçadas à sociedade e aos restantes sócios, o preço e demais con-
dições da cessão, nomeadamente o nome do cessionário.

5 � A deliberação sobre o pedido de consentimento e as respos-
tas dos restantes sócios sobre o exercício do respectivo direito de
preferência, têm de ser transmitidas ao sócio cedente no prazo de
60 dias a contar da data da recepção das comunicações referidas no
n.º 4 deste artigo.

6 � A falta de resposta da sociedade e dos restantes sócios no prazo
indicado, torna livre a cessão.

7 � Quando mais de um sócio manifestar o desejo de exercer o
seu direito de preferência, a quota ou parte da quota a ceder, será
dividida pelos interessados na proporção das respectivas participa-
ções no capital social. Se o valor mínimo legal fixado para uma quo-
ta, ou o valor dos votos em que ela for divisível, não permitir a
divisibilidade da quota, ou parte da quota a ceder pelos interessa-
dos, competirá à assembleia geral deliberar sobre a proporção a atri-
buir aos mesmos.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios nas
seguintes condições:

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrolada ou arrestada;
c) No caso de falência ou interdição do sócio;
d) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, im-

pedir o seu normal funcionamento, ou violar gravemente o pacto
social;

e) No caso de falecimento de um sócio;
2 � Salvo disposição legal imperativa a amortização da quota será

feita pelo valor apurado por balanço dado para o efeito e o paga-
mento da sua contrapartida far-se-á nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será administrada e representada por um ou mais
gerentes, remunerados ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com as duas assinaturas dos gerentes
ou de um mandatário, este último no âmbito dos poderes que lhe forem
conferidos.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 8.º

1 � Salvo disposição legal em contrário, a assembleia geral reu-
nir-se-á em sessão extraordinária sempre que um gerente a convoque
de sua iniciativa ou a requerimento de qualquer sócio.

2 � As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas,
com aviso de recepção, endereçadas para as moradas dos sócios, com
pelo menos 15 dias de antecedência sobre a data da reunião.
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3 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer outra pessoa que entendam constituir sua representante,
para além das referidas no n.º 5 do artigo 249.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a impor-
tância fixada por lei para reserva legal, e feitas as provisões e rein-
tegrações reputadas convenientes, terão o destino que lhes for dado
pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 13166786

MAJOFER INFORMÁTICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7466/
920814, (Sintra); inscrição n.º 27; número e data da apresenta-
ção: 31/010316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, alterando o artigo 4.º

4.º

1 � O capital social é de 30 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que
são as seguintes: uma do valor nominal de 11 082 euros, pertencen-
te à sócia CLOMAN � Consultores Financeiros, L.da; uma do va-
lor nominal de 5400 euros, pertencente à sócia Texto Editora, L.da;
uma quota do valor nominal de 5184 euros, pertencente à sócia
TEXEDIPRINT � Consultoria para os Negócios, L.da; uma do valor
nominal de 2992,79 euros e outra quota no valor nominal de
175,21 euros, pertencentes ao sócio Luís Carlos Ferreira dos San-
tos Veloso; uma quota no valor nominal de 3168 euros, pertencente
à sócia Midlands Trading & Technology Company; uma quota do
valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio José Marcelino
Fernandes Cabral; e uma quota do valor nominal de 498 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Alberto dos Santos Santiago.

2 � Os sócios são obrigados a prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 10 000 000 euros, na proporção das
respectivas quotas que a assembleia geral o delibere por unanimi-
dade dos votos representativos do capital social.

3 � Poderá qualquer dos sócios fazer suprimentos à caixa social
sempre que esta deles carecer, desde que a assembleia geral previa-
mente dê a sua aprovação em deliberação na qual sejam fixados os
juros, se os houver, a forma e o prazo de reembolso e as demais
condições e termos concernentes ao regime de tais suprimentos.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14093987

PS21 PORTUGAL SOLUÇÃO INFORMÁTICA
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9827/
950602, (Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 87/
010316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução de sociedade.

Inscrição n.º 2. Apresentação n.º 87/010316.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação

das contas: 18 de Julho de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13185454

ANTÓNIO ANTUNES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 36/
880316, (Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 47/
010316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução de sociedade.

Inscrição n.º 2. Apresentação n.º 47/010316.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprova-

ção das contas: 20 de Fevereiro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14047985

CONTRA CONSULTORES E TRADUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 013A/990204, (Sintra); inscrição n.º 24; número e data da
apresentação: 12/010316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, alterando o artigo 4.º

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 7500 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são
as seguintes: uma do valor nominal de 6708 euros, pertencente à
sócia TEXEDIPRINT � Consultoria para os Negócios, L.da; e uma
do valor nominal de 792 euros, pertencente à sócia Midlands Trading
& Technology Company.

2 � Os sócios são obrigados a prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 000 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas que a assembleia geral o delibere por unanimidade dos
votos representativos do capital social.

3 � Poderá qualquer dos sócios fazer suprimentos à caixa social
sempre que esta deles carecer, desde que a assembleia geral previa-
mente dê a sua aprovação em deliberação na qual sejam fixados os
juros, se os houver, a forma e o prazo de reembolso e as demais
condições e termos concernentes ao regime de tais suprimentos.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14047977

AXEL � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 210/
010331, (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010319.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AXEL � Clínica Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Catembe, 107, freguesia
de Carcavelos, concelho de Cascais.

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 prestação de serviços de medi-
cina dentária.

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
4000 euros do sócio Rolf Martin Johansson, uma de 900 euros da sócia



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 5 de Julho de 2001 14 366-(69)

Eva Helene Johansson Landell e uma outra de 100 euros do sócio
Carl Axel Bruno Johansson Landell.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Rolf Martin
Johansson e Eva Helene Johansson Landell.

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 sócio depende do consentimento da so-
ciedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 13180649

PAULO MARTINS � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 717/
010321, (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
010319.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Martins � Construção Ci-
vil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Princípe da Beira,
12, 7.º, C, São Marcos, freguesia de Agualva-Cacém, concelho
de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 13180657

SERRALHARIA ALUTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3024/
770630, (Oeiras); inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 6/010321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Serralharia Alutécnica, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, 19, porta A, Dafundo,
freguesia de Cruz Quebrada, Dafundo, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 25 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 12 500 eu-
ros cada, tituladas, uma por cada um dos sócios.

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

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda �Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13180665

GALBOR � INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 183,
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500123306; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 36/010327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 20. Apresentação n.º 36/010327.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Janeiro de 2001.
Conselho de administração: presidente � Jorge Afonso Campos

Rebelo de Almeida, divorciado; vogais � José Silvestre Lavrador,
casado, e Fernando Jorge Tomás Ruivo, casado.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Fernando Jorge Marques Vieira: suplente � Justino Mendes dos
Santos Romão, Revisor Oficial de Contas.

Prazo: quadriénio 2001-2004.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13105569

CONCEIÇÃO & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6309,
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502524928; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 49 e 51/010328.

Certifico que, cessaram funções de gerente Graça Maria Leal Con-
ceição Silva Soromenho e Maria Filomena Aires Gorjão Henriques
Salema, por renúncia, em 3 de Outubro de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 200 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Filipe Manuel Bernardo de
Sousa e António João do Carmo Transmontano Trindade.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Filipe Manuel Ber-

nardo de Sousa.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165933

S. G. SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5497,
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501835989; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 10/010328 e 7/010525 compl.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 10 000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º e 3.º e aditado o 10.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma de S. G. Sociedade de Produtos
Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua Augusta, lote 93, B, casa
B, freguesia de Porto Salvo, do concelho de Oeiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada sócio.

10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o capital social actual.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Jorge Manuel Paiva
Soares, por renúncia.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 11309784

COOPTAOEIRAS � COOPERATIVA
DE TÁXIS DE OEIRAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6341,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502359730; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 20/010328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 7. Apresentação n.º 20/010328. Alteração parcial do
contrato com reforço de capital.

Montante do reforço: 351 500$, realizado em dinheiro.

Artigos alterados: 5.º e 6.º
Capital mínimo: 401 500$.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165755

MÃE NATUREZA � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 239,
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504089943;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 32 e 34/010328.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 1.º (n.º 2) e 3.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
49, 2.º, B, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 2600 euros titulada em nome do sócio
Carlos Miguel de Matos Cordeiro Gomes Sena e uma outra de
2400 euros titulada em nome da sócia Ana Paula Gomes Morgado de
Moura.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Rui Manuel de
Noronha Cardoso de Lacerda, Francisco Henriques de Noronha
Cardoso de Lacerda e João Leopoldo Narciso Pinto Pacheco e No-
vais, por renúncia, em 3 de Novembro de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13164732

CELDITOR � CENTRO EDITORIAL DE LEITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3257,
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500912270; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 33/010327.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CELDITOR � Centro
Editorial de Leitores, L.da

2 � Tem a sua sede no Edifício Grupo Impala, Ranholas, freguesia
de São Pedro de Penaferim, concelho de Sintra, onde também tem o
seu estabelecimento, podendo estabelecer filiais, sucursais, ou agências
em qualquer local.

2.º

O seu objecto é a edição e comercialização de livros, publicações,
produtos de papelaria, livraria e brindes.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e corres-
ponde à soma das quotas dos sócios que são: uma, de 4250 euros, do sócio
Jacques da Conceição Rodrigues, e outra de 750 euros, pertencente à sócia
Impala.Com � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.
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6.º

As assembleias gerais, quando houverem de ser convocadas, sê-lo-
ão por cartas registadas aos sócios dirigidas com a antecedência de
15 dias, pelo menos, do marcado para a reunião, salvo os casos para
que a Lei exija formalidades especiais.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14047900

PAS � CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 013,
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504294091;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 7 e 8/010522.

Certifico que, cessou funções de gerente Rui Nicolau Lopes Pes-
tana, por renúncia em 14 de Maio de 2001.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 500 000$, cada pertencentes uma a cada um dos sócios
Isabel Maria Cruzeiro Ascensão Abreu e João Manuel Ramos Inácio
de Abreu.

8.º

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Isabel Maria
Cruzeiro Ascensão Abreu e João Manuel Ramos Inácio de Abreu.

5 � A sociedade obriga-se, em juízo, e fora dele, activa ou pas-
sivamente com a assinatura de um gerente ou um procurador.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13236792

CORDIF � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES
PARA AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 279, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503766925; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 43 e 44/010509.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 3.º e 6.º (n.º 2), os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, corres-
ponde à soma de duas quotas dos valores nominais de 2500 euros, do
sócio Joaquim José dos Santos Feliciano.

ARTIGO 6.º

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Luís António Ribeiro
Gonçalves, por renúncia, em 27 de Abril de 2001.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 11990953

IMS � AÇOS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6737,
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502441232; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/
010521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5. Apresentação n.º 8/
010521.

Cessação de funções de gerente de Rolf-Dieter Jedamzik, por re-
núncia.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13197649

RONEBERG & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1484,
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500235643; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 43/010525.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 600 000$ para 10 000 000$, tendo sido alte-
rado o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração é de 10 000 000$, e
corresponde à soma de quatro quotas, uma de 300 000$, do sócio
João Pedro Roneberg, uma de 7 400 000$, do sócio Vítor Manuel
Jesus Roneberg, uma de 2 200 000$ da sócia Isabel Maria Tavares de
Freitas Roneberg e outra de 100 000$, do sócio António Pedro Duarte
Nunes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13163795

M. E. BARROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 571,
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504149920; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 41/010508.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 2 000 000$ para 50 000 euros, tendo sido al-
terado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 50 000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
Manuel Eugénio Figueiredo Barros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13215515

HAPPY PEOPLE � COMÉRCIO DE BENS
DE CONSUMO E SERVIÇOS ENTRETENIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 019,
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505218895;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 58 e 59/010524.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 5. Apresentação n.º 58/010524. Designação para
gerente de Lara Cristina Rodrigues Loureiro Faustino Castelo Branco,
em 10 de Abril de 2001.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1. Apresentação n.º 59/010524.
Cessação de funções de gerente de José Joaquim Rodrigues Gomes,
por renúncia, 23 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13287540

A. V. TRANS � LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 736 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/010326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ana-
bela Duarte Soares Carvalheda e Ana Cristina Ascenso Mota Nu-
nes Vieira, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. V. TRANS � Logística, L.da,
tem a sua sede na Praceta Francisco Martins, Lote 234, G-11, fre-
guesia de Massamá, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra for-
ma local de representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de planeamento de
carga e logística.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada sócia.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
desde já nomeadas gerentes.

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

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.

6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14733978

SÓCURVAS � CURVAS EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 739 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505208806;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/010326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SÓCURVAS � Curvas em Alu-
mínio, L.da, e tem a sua sede na Vivenda Santos, anexo, Bairro Pinto
Bastos, Rio de Sapos, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

§ único. 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 transformação de metais, nomeada-
mente curvas em alumínio.

ARTIGO 3.º

O capital integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada um dos sócios, José Henriques Rosa Gaspar e Vítor Ma-
nuel Alves dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que, desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial das quotas é livre entre sócios, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo
os sócios não cedentes o direito de preferência na sua aquisição.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento das
entradas para compra de material, para laboração da sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14733994

ÁREA COBERTA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 878 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504731106; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/
010516.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e corresponde À soma de quatro quotas: uma de valor
nominal de 315 000$ e outra de 210 000$, pertencentes ao sócio
Vasco Fernandes Simões e uma de valor nominal de 315 000$, e outra
de 210 000$, pertencente ao sócio Hugo de Lima Ferreira Soares.

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 10866990

SONDAGENS SINTRA, PERFURAÇÕES
E CAPTAÇÕES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 276 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504200208;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 40/010326.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros
(1 002 410$), dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14733986

GOMES & RAPOSO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 950 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503700231; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 43/
010326.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 10 000 000$ para 200 000 euros, tendo sido al-
terado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros e é formado por duas quotas iguais, de 100 000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Francisco Valen-
te Raposo e Gustavo Alexandre Antunes Gomes.

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13165127

CARDOSO, FERREIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3148 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501535403; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 13 e 14/010326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Manuel Sequeira Cardoso, por
renúncia, em 5 de Março de 2001.

Transformação em sociedade anónima, a qual passa a reger-se pelo
seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Pneus de Manuel Sequeira
Cardoso, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Estrada da Ribeira, Fonte Velha,
lugar de Abuxarda, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais,
podendo a mesma ser transferida, dentro do mesmo concelho, ou para
concelhos limítrofes, por mera decisão da administração, a qual po-
derá, ainda, criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas
de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de acessórios para
veículos, nomeadamente pneus e câmaras de ar. Oficina de reparação
e lavagens auto.

CAPÍTULO II
Capital, acções, obrigações e lucros

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 100 000 000$, integralmente realizado e
subscrito, dividido em 100 000 acções ordinárias, no valor nominal
de 1000$ cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e reciprocamente convertíveis a pedido de qualquer accionista, a
cargo de quem ficam as respectivas despesas de conversão.

3 � Na falta de indicação em contrário dos accionistas, todas as
acções serão emitidas ao portador.

4 � As acções serão representadas em títulos de 100, 500 e
1000 acções.

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser aumentado até 200 000 000$, por uma
ou diversas vezes, através de entradas em dinheiro, por decisão do
conselho de administração, mediante parecer prévio do fiscal único, o
qual fixará ainda, livremente, a forma, condições do aumento de capi-
tal, podendo decidir sobre o diferimento das respectivas entradas nos
termos permitidos por lei.

ARTIGO 6.º

Os aumentos do capital social mediante entradas em dinheiro de
valor superior ao previsto no artigo anterior, e bem, assim, os au-
mentos a realizar em bens ou por integração de reservas, só poderão
ser deliberados e fixados, nos termos, pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo entre o titular e a sociedade;
b) se o respectivo titular usar do direito à informação que a lei

lhe confere para daí retirar vantagens que, directa ou indirectamen-
te causem prejuízo à sociedade ou a qualquer outro accionista;

c) Se as acções forem afectadas por qualquer procedimento judicial
que directa ou indirectamente, possa envolver a sua transmissão for-
çada, limitada à sua posse ou exercício dos respectivos direitos so-
ciais pelo titular;

d) Em caso de falência do accionista titular.
2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada, em assem-

bleia geral, no prazo máximo de um ano a contar do conhecimento
pela sociedade do facto que fundamente a amortização, sob pena de
caducidade.

3 � As acções serão amortizadas pelo valor que derivar do total
do capital próprio constante do balanço do último exercício.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir quaisquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições que, para elas, vierem a ser fixadas pela
administração que, para tanto, fica a dispor de plenos poderes.

ARTIGO 9.º

O lucro poderá, ou não, ser distribuído, tendo a finalidade que para
ele vier a ser aprovada em assembleia geral, por maioria dos votos
presentes ou representados, sem observância do imperativo contido
no n.º 1 do artigo 294.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração poderá decidir, com o consentimento
prévio do fiscal único, efectuar, no segundo trimestre de cada ano,
um adiantamento sobre os lucros distribuíveis nas condições gerais.

CAPÍTULO III
Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto, ou detentores de títulos de subscrição, que, até 8 dias antes da
data prevista de realização da reunião, tenham:

a) As respectivas acções registadas na sociedade, se forem nomi-
nativas;

b) As acções ao portador registadas na sociedade ou depositadas
em cofres sociais ou de instituições de crédito, sendo, neste caso, o
depósito comprovado mediante carta emitida pela respectiva insti-
tuição.

ARTIGO 12.º

Os accionistas podem fazer-se representar por outros accionistas
ou, mesmo, por terceiros, não accionistas, desde que entreguem na
sociedade, para conferência pelo presidente da mesa da assembleia
geral, o respectivo instrumento de representação até 8 dias antes da
data prevista para a reunião.

ARTIGO 13.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, cabendo ao
presidente da mesa da assembleia geral determinar a forma do exer-
cício do voto.
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ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por períodos de 4 anos, podendo ser reeleitos,
sendo que, em caso de impedimento de ambos, a assembleia designará
quem os substitua durante o impedimento.

ARTIGO 15.º

Cabe à assembleia geral, deliberar sobre a remuneração e presta-
ção de caução, ou ausência das mesmas, pelos membros dos órgãos
sociais, ficando desde já dispensados de prestar caução os membros
que forem designados no contrato de sociedade.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 16.º

A sociedade será gerida por um conselho de administração, com-
posto por um número ímpar de membros, com um mínimo de 3,
eleito em assembleia geral, por um período de 4 anos, podendo ser
reeleito, a qual deverá designar o presidente do conselho de admi-
nistração, e, ainda, eleger um administrador suplente.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração, para além das que especificamente
lhe forem cometidas pela assembleia geral, tem as funções, atribui-
ções e competências que, no código das sociedades comerciais, lhe
são atribuídas, podendo o mesmo constituir terceiros como represen-
tantes e procuradores da sociedade para actos específicos ou catego-
rias específicas de actos.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do presidente do conselho
de administração, ou de dois administradores ou um administrador desde
que o mesmo possua delegação específica do conselho para o acto,
ou categoria de actos.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único, eleito
em assembleia geral, sendo ainda eleito um suplente, por um período
de 4 anos, podendo ser reeleito, o qual terá as funções e atribuições
que legalmente lhe são cometidas, nomeadamente pelo código das
sociedades comerciais.

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados para o exercício de funções no quadrié-
nio de 2000 a 2003, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Vítor Manuel Roque Lourenço, casado regime de co-

munhão de bens, residente na Travessa das Lapas, Casa Joaquim  Faia,
Charneca, Cascais.

Secretário: Rui Manuel dos Santos Silva, casado no regime de co-
munhão de bens, residente na Travessa das Lapas, Vivenda Raunia.
Charneca, Cascais.

Conselho de administração:
Presidente: Manuel Sequeira Cardoso, solteiro, maior, núme-

ro de identificação fiscal 127939830, residente na Rua de
Santarém, Lote 19, 3.º esquerdo, freguesia de Alcabideche, conce-
lho de Cascais.

Administrador: Delfina da Conceição Pereira, solteira, maior, número
de identificação fiscal 127939822, residente na Rua de Santarém, Lote
19, 3.º esquerdo, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

Administrador: Maria Teresa Pereira Cardoso, casada no regime de
comunhão de adquiridos, maior, número de identificação fiscal
175399913, residente na Rua das Calçadas, Condomínio Rio dos
Boeiros, Bloco B, rés-do-chão- A, freguesia de Alcabideche, con-
celho de Cascais.

Administrador suplente: José Júlio Pereira Duarte Beja Cardoso,
casado no regime de comunhão de adquiridos, número de identifi-
cação fiscal 182641309, residente na Rua das Calçadas, Condomí-
nio Rio dos Boeiros, Bloco B, rés-do-chão A, freguesia de Alcabide-
che, concelho de Cascais.

Fiscal único: Martinez, Carvalheda, Plácido e Associado, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, contribuinte n.º 502791896, com sede na Praceta
Conde de Arnoso, 1-A, 5.º-B, 2720-123 Amadora, 115, da lista oficial das
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, representada por Luís Fernando
Gongó Carvalheda, casado em regime de comunhão de adquiridos, número de
identificação fiscal 159356814, residente na Avenida Heróis da Liberdade, Lote
50, 4.º esquerdo, 2745-789 Queluz, Revisor Oficial de Contas, n.º 728 da lis-
ta oficial dos Revisores Oficiais de Contas.

Fiscal suplente: Plácido Norberto dos Inocentes, casado, em regime
de comunhão de adquiridos, número de identificação fiscal 152281193,
residente na Urbanização Quinta da Boa Esperança, Lote 54,
Albarraque, Sintra, Revisor Oficial de Contas n.º 722 da lista oficial
dos Revisores Oficiais de Contas.

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14708396

CAP GEMINI PORTUGAL � SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 443 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502829257; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data
da apresentação: 56/010516.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 56/010516.
Deslocação de sede para o Edifício Torre de Monsanto, 15.º,

Romeiras, Miraflores, freguesia de Algés.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13159259

SOGENAVE � SOCIEDADE GERAL
DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO

E INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8813 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500271518;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 22/010518.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 26 à apresentação n.º 22/010518.
Designação dos órgãos sociais, em 6 de Março de 2001.
Conselho de administração: Presidente: José Carlos Brandão Teles,

casado, designado por Trivalor � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A.

Administradores: Luís Filipe Marinho da Cruz Cardim, casado,
Domingos Rufino Pereira, casado, José Nobre Pinto Sancho, casado,
e António Ferreira Monteiro Limão, casado.

Fiscal único: Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António Joaquim Pereira Silvão,
Revisor Oficial de Contas; Suplente: António  Magalhães e Carlos
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Magalhães, Revisor Oficial de Contas.

Prazo: triénio 2001/2003.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13158376

VILA GALÉ GEST � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 983 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
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n.º 503065781; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 37/
010327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 37/010327.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Janeiro de 2001.
Conselho de administração: Presidente: Maria Filomena Arriaga da

Câmara Stone Sanz Pinto, casada.
Vice-presidente: Carlos Jorge Tomás Ruivo; Vogal: Gonçalo Nuno

Stoffel Rebelo de Almeida, casado.
Conselho fiscal: Presidente: Bernardino Ribeiro Branco, casado,

Maria da Conceição dos Santas Varejão, solteira, e José Fernando
Abreu Rebouta, solteiro, Revisor Oficial de Contas.

Suplente: Justino Mendes dos Santos Romão, Revisor Oficial de
Contas.

Prazo: quadriénio 2001/2004.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165577

PREDIOEIRAS � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6880 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502516992;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 39 e 40/010328.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe, em socie-
dade anónima, tendo sido reforçado o capital de 19 980 000$ para
1 000 000 de euros, que passa a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Predioeiras � Propriedades, S. A.
e rege-se pelos presentes estatutos e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Estrada da
Medrosa, Vila Morgado, vila, freguesia e concelho de Oeiras.

2 � Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe;
b) Podem ser estabelecidas ou encerradas, em território nacional

ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste na compra e venda de propriedades, cons-
trução de prédios e revenda de propriedades adquiridas para esse fim.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e preferência dos accionistas

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 1 000 000 de euros, integralmente subs-
crito e realizado.

2 � O capital social está dividido em 1 000 000 de acções, com o
valor nominal de 1 euro cada uma.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem voto ou
remíveis.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas ou ao portador.
2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam escri-

turais, haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e
100 000 acções.

3 � Os títulos poderão ser desdobrados por alguma das quantidades
referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 � As despesas de conservação das acções, bem como as de
desdobramento ou concentração de títulos  correm por conta dos
accionistas.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais,
de todos os tipos previstos na lei, incluindo as convertíveis em
acções, em conformidade com o que for deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

Títulos representativos das acções e das obrigações

Os títulos representativos das acções, bem como os das obrigações,
serão assinados por dois administradores, sendo um obrigatoriamente
o presidente do conselho de administração, podendo as assinaturas
ser reproduzidas por meios mecânicos, desde que autenticadas com o
selo branco da sociedade.

ARTIGO 9.º

Preferência na subscrição

1 � Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem, ou no
termos definidos pela assembleia geral.

2 � O accionista que não realizar integralmente, nos prazos esta-
belecidos, o capital que tiver subscrito ficará sujeito aos juros de mora
fixados pelo conselho de administração, durante o prazo de tolerân-
cia que o mesmo fixar.

3 � Findo o prazo referido no número anterior, sem que o paga-
mento tenha sido efectuado, o accionista perderá o seu direito à subs-
crição de novas acções a favor dos restantes accionistas, na propor-
ção das acções que estes já possuírem.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou fiscal único.

A) Assembleia geral
ARTIGO 11.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio a terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a perfazê-
lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os repre-
sentar na assembleia geral.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou por quem a lei imperativa atri-
buir esse direito. As pessoas colectivas far-se-ão representar por uma
pessoa física que para o efeito designarem.

5 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta,
com a assinatura reconhecida notarialmente (presencialmente) ou
autenticada pela sociedade.

6 � Os membros dos órgãos sociais que não sejam accionistas,
podem participar nas reuniões da assembleia geral, mas sem direito a
voto.
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ARTIGO 12.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito a voto o accionista titular de pelo menos 30 acções.
2 � A cada grupo de acções corresponde um voto.
3 � Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-

nistas são determinados por defeito.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � O secretário substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos.

ARTIGO 14.º

Competência da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no 1.º tri-
mestre de cada ano, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assem-

bleia geral, do conselho de administração, do conselho fiscal e da
comissão de remunerações e previdência;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-
dade que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral
sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de administração,
pelo conselho fiscal ou por accionistas que possua, pelo menos,
acções correspondentes ao valor mínimo imposta por lei e lho re-
queiram por escrito indicando com precisão os assuntos a incluir na
ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da assembleia.

3 � Os assuntos incluídos nos termos do número anterior não
serão objecto de apreciação pela assembleia geral, se, dos accionis-
tas requerentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar
na reunião o número exigido para tal requerimento.

4 � Salvo se a assembleia geral deliberar outra forma do exercício
do direito de voto, os votos serão emitidos por ordem crescente do
número de votos que cada accionista possua, começando pelo titular
de menor número de votos.

ARTIGO 15.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser
feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei.

B) Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição do conselho de administração

O conselho de administração é composto por um presidente e dois
vogais, eleitos pela assembleia geral e que estão dispensados de pres-
tar caução, salvo disposição de norma imperativa em contrário.

ARTIGO 17.º

Atribuições do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, para além do mais con-
signado na lei e nestes estatutos:

a) Definir as políticas gerais da sociedade e aprovar os planos de
orçamentos anuais e plurianuais, bem como os relatórios trimestrais
de execução;

b) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

c) Executar as deliberações da assembleia geral;
d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, comprometendo-

se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se de-
les, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos
judiciais;

e) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

f) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações em outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do da sociedade e agrupamentos complementares

de empresas, associações em participação, consórcios ou outros de
natureza semelhante;

g) Contrair quaisquer obrigações, nomeadamente empréstimos ou
outras obrigações financeiras;

h) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

i) Prestar cauções ou garantias;
j) Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivos de algum

administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos 60 dias
a contar da sua falta, cessando o administrador designado as suas
funções no fim do período para o qual os outros administradores
foram eleitos.

ARTIGO 18.º

Delegações de competência do conselho de administração

Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de administração
pode delegar as suas competências em qualquer dos seus membros.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � Para obrigar a sociedade é necessária e bastante a assinatura
do presidente do conselho de administração;

2 � A sociedade obriga-se, igualmente, pela assinatura de pro-
curador no âmbito dos poderes que lhe tiverem sido atribuídos.

ARTIGO 20.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
seu presidente.

2 � As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

C) Conselho fiscal ou fiscal único
ARTIGO 21.º

Composição do conselho fiscal ou fiscal único

1 � O conselho fiscal é eleito em assembleia geral e será compos-
to por três membros efectivos, um dos quais presidente e dois suplen-
tes, sendo um dos membros efectivos e um dos suplentes Revisores
Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas,
enquanto a lei o impuser.

2 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas votações.

3 � Optando a assembleia geral por fiscal único o mesmo tem
de ser Revisor Oficial de Contas ou Sociedades de Revisores Ofi-
ciais de Contas, enquanto a lei o impuser.

ARTIGO 22.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reúne-se obrigatoriamente, pelo menos, uma
vez por trimestre.

2 � O conselho reúne-se sempre por iniciativa do seu presidente
ou solicitação de quaisquer dos seus membros.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 23.º

Aplicação dos resultados

1 � Anualmente será dado um balanço com referência a 31 de
Dezembro e os lucros apurados terão a seguinte aplicação:

a) A percentagem que a lei mandar afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal;

b) O montante necessário para o pagamento do dividendo priori-
tário que for devido às acções preferenciais que a sociedade porven-
tura haja emitido;

c) O montante necessário para pagamento da remuneração variá-
vel do conselho de administração, se a ele houver lugar;

d) O restante, para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-
lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

2 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as disposi-
ções legais aplicáveis.
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3 � A assembleia geral delibera livremente e por maioria simples
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer outra distribuição obrigatória.

ARTIGO 24.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais eleitos sê-lo-ão por 3 anos, sendo também
permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 25.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa de
75% do capital realizado.

ARTIGO 26.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da so-
ciedade, será feita extrajudicialmente através de uma comissão liqui-
datária constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral não deliberar de outro modo.

ARTIGO 27.º

Foro competente

Para os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seu
herdeiros ou representantes, ou a outros membros dos órgãos sociais,
é compete o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 28.º

Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos do código das sociedades comerciais po-
dem ser derrogados por deliberação em assembleia geral dos sócios.

Relatório do Revisor Oficial de Contas a que se refere os n.os 2 e
4 do artigo 99.º, por remissão do estabelecido no n.º 3 do ar-
tigo 132.º, do Código das Sociedades Comerciais

1 � A fim  de dar cumprimento ao estabelecido no artigo 99.º por
remissão do artigo 132.º, do Código das Sociedades Comerciais, vem
a Revisora Oficial de Contas, Maria José dos Santos Pimenta, inscri-
ta na lista dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 846, moradora
na Rua Teófilo Carvalho dos Santos, 7, 6.º esquerdo, em Lisboa,
apresentar o seu relatório referente à transformação da sociedade
Predioeiras � Propriedades, L.da, pessoa colectiva n.º 502516992,
com sede na Rua Projectada à Estrada da Medrosa, Vila Morgado,
concelho de Oeiras, em sociedade anónima, com a denominação
Predioeiras � Propriedades, S. A.

2 � Por deliberação dos sócios da sociedade Predioeiras �
Propriedades, L.da, em assembleia geral realizada em 15 de Dezembro
de 2000, foi aprovado o aumento do capital social de 19 980 000$,
para 200 482 000$, equivalente a 1 000 000 de euros, e a transforma-
ção da sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada em
sociedade anónima, denominada Predioeiras � Propriedades, S. A.

3 � O referido aumento do capital, de 180 502 000$, será realizada
por incorporação de suprimentos do  sócio José de Matos Marques, no
montante de 180 321 517$, e em dinheiro, no montante de 180 483$,
sendo 40 145$ pela sócia Carolina Cidália Lopes Cardoso, 60 145$ por
cada um dos dois novos sócios a admitir na sociedade, Hugo José Lopes
Marques e Ana Carolina Lopes Marques, e 20 048$ pela nova sócia a
admitir na sociedade, Maria do Nascimento Lopes Gavino do Rego.
Após o referido aumento, o capital social passará a ser detido pelos
sócios que se indicam com as seguintes quotas:

Sócio Valor (escudos) Valor (euros)

José de Matos Marques ............... 200 281 517$00 999 000,00
Carolina Cidália Lopes Cardoso .. 60 145$00 300,00
Hugo José Lopes Marques ........... 60 145$00 300,00
Ana Carolina Lopes Marques ...... 60 145$00 300,00
Maria do Nascimento Lopes Gavi-

no do Rego .............................. 20 048$00 100,00

Total do capital social ....... 200 482 000$00 1 000 000,00

4 � Na transformação da sociedade por quotas em anónima, cada
um dos sócios indicados subscreverá um  número de acções com um
valor total equivalente ao valor das quotas detidas.

5 � Na mesma assembleia geral, de 15 de Dezembro de 2000, foram
ainda tomadas as seguintes deliberações:

a) Aprovação do balanço especial referido a 31 de Outubro de 2000;
b) Aprovação do relatório justificativo da transformação da socie-

dade;
c) Aprovação do projecto de pacto social pelo qual a nova socie-

dade passará a reger-se, sendo adoptada a denominação social de
Predioeiras � Propriedades, S. A.

6 � Para efeitos da transformação da sociedade comercial por
quotas em sociedade anónima, foi-me presente o relatório justifica-
tivo da transformação, bem como o projecto do contrato por que a
sociedade se passará a reger.

7 � Analisei o teor do citado relatório, apreciei o projecto do
contrato de sociedade, procedi às verificações que considerei apro-
priadas nas circunstâncias, tendo ainda obtido da gerência da socie-
dade as informações que entendi serem necessárias para o efeito.

8 � Procedi também à apreciação do balanço especial reportado a
31 de Outubro de 2000, o qual revela um valor de património líquido
de 21 258 milhares de escudos, (21 258 000$) superior ao capital
social. Verifiquei ainda que o capital social da sociedade a transfor-
mar se encontra integralmente liberado e confirmei a existência de
suprimentos efectuados pelo sócio José de Matos Marques que exce-
dem o valor dos suprimentos a incorporar no aumento de capital a
realizar.

9 � Tendo em conta as análises e verificações efectuadas, é mi-
nha convicção que:

a) A sociedade a transformar não se encontra em qualquer das si-
tuações impeditivas à sua transformação em sociedade comercial por
quotas, conforme dispõem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 131.º,
do Código das Sociedades Comerciais;

b) O projecto de transformação oferece vantagens evidenciadas no
relatório elaborado para o efeito.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2000.

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 40/010328
Designação dos órgãos sociais, em 30 de Dezembro de 2000.
Conselho de administração: Presidente: José de Matos Marques;
Vogais: Carolina Cidália Lopes Cardoso e Hugo José Lopes

Marques.
Fiscal único: Neves da Silva, Pão Alvo e Velosa Ferreira, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel António
Neves da Silva, Revisor Oficial de Contas.

Suplente: João de Faria Rodrigues, Revisor Oficial de Contas.
Prazo: triénio 2000/2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165844

INKWORKS, SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 243 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504917471; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 56/
010326.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido alterado o artigo 2.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços publicitários de
impressão, comercialização, importação e exportação de brindes pu-
blicitários, têxteis, autocolantes e todos os artigos inerentes à publi-
cidade, com ou sem impressão, importação, exportação, revenda e
manutenção de todo o equipamento e acessórios e consumíveis para
todo o tipo de máquinas de impressão e afins. Reciclagem de
consúmiveis de informática.

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13165275
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GINECIR � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 110 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505373092; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
010326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GINECIR � Serviços Médicos, L.da,
e tem a sua sede na Avenida Tomás Ribeiro, 127, Linda-a-Pastora,
freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e
cirúrgicos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, duas no valor nominal
de 2375 euros, pertencentes uma ao sócio Luís Fernando Freitas Cortez
e outra à sócia Maria do Carmo Cacela Marcelino Duarte Silva Cortez,
e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
Alípia Cacela Gaio Marcelino Duarte Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Luís Fer-
nando Freitas Cortez e Maria do Carmo Cacela Marcelino Duarte Silva
Cortez que ficam, desde já nomeados gerentes.

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

5.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e em segundo aos sócios.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objecto
e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de empre-
sas, e associar-se com outras pessoas jurídicas para formar consórcios
e associações em participação.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, em
caso de penhora, arrolamento ou arresto e ainda no caso de falência,
insolvência, falecimento, divórcio ou quando o sócio ceder a sua quo-
ta sem prévio consentimento da sociedade.

2 � O preço da amortização, salvo acordo em contrário, será o
que resultar do último balanço aprovado.

Assim o outorgaram.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13165097

ANTÓNIO A. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8177 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502996617;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/010326.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 10 000 000$ para 100 000 euros, tendo sido al-
terados os artigos n.º 1 do artigo 1.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma António A.
Pereira, L.da, tem a sua sede na Estrada Consiglieri Pedroso, 115,
Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, (o que após a taxa de conversão corresponde a
20 048 200$), e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
70 000 euros, pertencente ao sócio António d�Almeida Pereira e três
de 10 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Só-
nia Isabel Carvalho de Almeida Pereira, Ricardo Alexandre Carva-
lho de Almeida Pereira e Benvinda Marcelino de Carvalho.

5.º

1 � A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral pertence aos sócios António d�Almeida Pereira, Sónia
Isabel Carvalho de Almeida Pereira e Ricardo Alexandre Carvalho de
Almeida Pereira, os quais são desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente António d�Almeida Pereira, ou
com as assinaturas conjuntas dos gerentes Sónia Isabel Carvalho de
Almeida Pereira e Ricardo Alexandre Carvalho de Almeida Pereira.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais o gerente António
d�Almeida Pereira poderá:

a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Fazer contratos de arrendamento;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis.

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14733943

MARIAS E MARIANAS � SOCIEDADE EXPLORADORA
DE PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5538 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501859330;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 3 e 4/010326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Maria Manuela Varela, por
renúncia, em 15 de Fevereiro de 2001.

Alteração parcial do contrato, que foi alterado parcialmente o
contrato social, com reforço do capital de 400 000$ para 5000 eu-
ros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.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 a uma quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente à sócia Ana Maria Constâncio de Miranda.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral compete à sócia
Ana Maria Constâncio de Miranda, que desde já fica nomeada geren-
te, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos e para a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente.

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13164813
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PUBLIMETA � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 657 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504283197; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 26/010326.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Janeiro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14733960

MECANTAL � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5625 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502267437;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 31/010326.

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

Cessação de funções de gerente de Afonso José da Cruz Lopes e de
Judite Vaz de Oliveira Guedes, por renúncia, em 22 de Março de 1993.

Alteração parcial do contrato, que foi alterado parcialmente o
contrato social, com reforço do capital de 400 000$ para 2 000 000$,
tendo sido alterados os artigos 4.º e 6.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 1 000 000$
cada, uma de cada um dos sócios, João Vicente Jacinto, e Auzenda
dos Santos Soares Jacinto.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado em assem-
bleia geral, bem como a sua representação em juízo e fora dele, acti-
va e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, já nomeados
gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 12851701

ARQUIREGA � SISTEMAS DE REGA E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8579 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 42 e 43/010404.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 42/
010404. � Cessação de funções de gerente de Firmino Manuel
Rebelo Matias Pinto e de João de Castro Torres Campos, por renún-
cia, em 21 de Dezembro de 2000.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 43/010404. � Designação de
gerentes.

Gerentes designados: Nuno Miguel Madeira Lourenço, casado e
Manuel Colmieiro Silveira Pinto da Fonseca, solteiro, maior.

Data da deliberação: 21 de Dezembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13209736

CÓDIGO � ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 757 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501939792;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/010328.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo sido
alterado o n.º 1 do artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Paulo Reis Gil, 55, fre-
guesia de Queluz, concelho de Sintra.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou

depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13164570

CAPIVARA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8031 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503064190; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
010328.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da provação das contas: 9 de Março de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13165690

SOLNAVE � RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 085 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500272328; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 72/010329.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 40 000 000$ para 200 000 euros, tendo sido al-
terado o n.º1 do artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros
e encontra-se representado por 200 000 acções no valor nominal de
1 euro cada.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13181670

LUSOFASE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 755 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505158558;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/010328.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
LUSOFASE � Instalações Eléctricas, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua João da Costa, 1, Edifício D. Manuel
II, Bloco B, 6.º-A, Urbanização Pinhal II, em Mem Martins, fregue-
sia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deliberar a deslocar da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criação de filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação, onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste nas seguintes actividades: electricidade,
pintura, carpintaria, canalizações, estuque e pedreiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 24 940 euros
(5 000 021$), correspondente à soma de duas quotas iguais de 12 470 euros,
uma de cada sócio Paulo Manuel dos Santos Pereira e Rui Miguel Marques
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global do capital.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a não sócios fica dependente da autori-
zação da sociedade.

2 � Autorizada a cessão, e sendo onerosa, os restantes sócios
gozam do direito de preferência.

3 � Havendo mais que um sócio a pretender exercer o direito de
preferência, a quota a ceder será dividida entre os preferentes na
proporção das suas quotas:

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada ou arrestada, se existir risco de

uma alienação judicial ou quando por qualquer modo deixe de estar na
livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de, por efeito de partilha em vida do sócio, mortis causa,
ou por divórcio, a quota ou parte dela, ser adjudicada a pessoa não sócia.

2 � A amortização considera-se efectuada seja pela assinatura do
correspondente recibo, seja pelo depósito da contrapartida num esta-
belecimento bancário.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal acresci-
do da parte correspondente nas reservas que, sob esta rubrica, cons-
tem do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.
2 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme vier a ser

deliberado em assembleia geral.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 9.º

Os sócios, exceptuada a parte destinada à reserva legal, poderão
dentro dos limites da lei, afectar os lucros do exercício a outros fun-
dos de reserva a constituir.

Esta certidão está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14071622

PARRACHO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1136 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500211876;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/010330.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas de igual valor nominal de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios, Justino Crespo Parracho e António
Fernando Monteiro Costa Parracho.

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

Esta certidão está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13208560

VÍDEO CLUBE LUMIÉRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 777 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505016508;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/010330.

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

Cessação de funções de gerente, de João Carlos Nobre Pires, por
renúncia, em 28 de Novembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 14046040

CRISTÓVÃO & LUÍS � CAFÉ, SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 242 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503766160;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/010330.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5985,57 euros tendo sido altera-
dos os artigos corpo do artigo 1.º e 3.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma Cristóvão & Luís � Café, Snack Bar, L.da,
e tem a sua sede no Lugar de Alfaquiques, Rua Principal, 43, freguesia
de São João das Lampas, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5985,57 euros, e corresponde à soma de três
quotas iguais, nos valores nominais de 1995,19 euros, cada e uma de
cada um dos sócios Ana de Jesus Afonso Pires Cristóvão, Constan-
tino Manuel Clemente Luís e Maria de Jesus Afonso Pires.

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

Esta certidão está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13208063

C. M. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6321 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502524391;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/010330.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido
alterado os artigos 4.º,  e o 6.º os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado é de 5000 euros, corresponde
à soma de duas quotas: uma de 4000 euros do sócio Carlos Miguel
Resina Simões Baptista e outra de 1000 euros da sócia Paula Cristina
Brás Inácio Baptista.

Foi nomeada gerente, Paula Cristina Brás Inácio Baptista.

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

Esta certidão está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13208608
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PLANTA INTERACTIVA � SERVIÇOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 251/
010330 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/010330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Planta Interactiva � Serviços
Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dom Bosco, 492, 3.º direi-
to, Monte do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços multimé-
dia e informáticos às empresas.

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 de
4750 euros, do sócio Rodrigo Juliano Arena Dias e uma outra de
250 euros, do sócio José Wilson da Cruz Dias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Wilson da Cruz Dias.

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.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13175556

SALAM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 866/
981127 (Sintra); inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 19/010316.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado:
Alteração parcial do contrato. Alterando o artigo 4.º

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 7500 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde  à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes:

Uma do valor nominal de 6708 euros, pertencente à sócia
TEXEDIPRINT � Consultoria para os Negócios, L.da;

E uma do valor nominal de 792 euros, pertencente à sócia
MIDLANDS Trading & Technology Company.

2 � Os sócios são obrigados a prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 000 euros, na proporção das respecti-
vas quotas que a assembleia geral o delibere por unanimidade dos votos
representativos do capital social.

3 � Poderá qualquer dos sócios fazer suprimentos à caixa social
sempre que esta deles carecer, desde que a assembleia geral previa-
mente dê a sua aprovação em deliberação na qual sejam fixados os
juros, se os houver, a forma e o prazo de reembolso e as demais
condições e termos concorrentes ao registo de tais suprimentos.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14047969

C3R CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 317/
971007 (Sintra); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
010330.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
dissolução de sociedade.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 9/010330.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Novembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13182013

SOBANDAGUE � PNEUS DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5238/
910207 (Cascais); inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 41/010328.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado:
A transformação de sociedade.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º, do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Firma, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade passa a adoptar a firma SOBANDAGUE � Pneus do
Norte, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Adroana, no Lugar
de Alcoitão, na freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � A administração poderá deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação da sociedade, em
território nacional ou no estrangeiro, onde e quando entender con-
veniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a comercialização de pneus
reconstruídos e novos por grosso e a retalho e ainda outros produtos
similares.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social da sociedade, é de 60 000 euros, que se en-
contra totalmente subscrito e realizado em dinheiro, e é representada
por 60 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são ao portador, e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 5000, 1000 ou mais acções.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções serão assinados por um administrador ou por um administrador
e um mandatário com poderes para o acto, podendo as assinaturas
dos administradores ser apostas por chancela, por eles autorizada.

4 � As acções poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital social

A administração fica autorizada, após parecer favorável do órgão
de fiscalização, a proceder ao aumento do capital social, por uma ou
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mais vezes até ao limite de 1 800 000 euros, a realizar por entradas
em dinheiro, nos termos e condições que forem deliberados.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Podem os accionistas efectuar prestações acessórias à sociedade,
por uma ou mais vezes, até ao montante correspondente a 100 ve-
zes o capital social, podendo as mesmas ser efectuadas, onerosa ou
gratuitamente, nos termos e condições que vierem a ser deliberados.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos do capital social da sociedade, realizados por entradas
em dinheiro, os accionistas terão direito de preferência, a exercer pro-
porcionalmente às acções detidas, na subscrição de novas acções, rela-
tivamente a quem não for accionista, salvo diferente deliberação da
assembleia geral, nos termos do artigo 460.º, do Código das Sociedades
Comerciais.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Composição

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 10.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 4 anos e que poderão sempre ser reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e dirigir
as reuniões da assembleia geral, bem como exercer as demais funções
que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser feitas
com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publicação de anún-
cios nos termos da lei. Na primeira convocatória, pode desde logo
ser marcada uma segunda data para reunir no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 12.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação a assembleia pode funcionar e validamente
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 artigo 386.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão toma-
das por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião, não se
contando as abstenções, salvo quando a lei exigir maioria qualificada.

SECÇÃO II
Da administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração composto por 3,

5 ou 7 membros, que podem ou não ser accionistas, eleitos pela as-
sembleia geral por um período de 4 anos, sendo permitida a sua ree-
leição por sucessivos 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.

ARTIGO 14.º

Competência

Cabem ao administrador único ou ao conselho de administração os mais
amplos poderes 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 ao contrato de so-

ciedade e aumentos de capital, apresentando à assembleia geral as
correspondentes propostas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis e imóveis;
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 podem praticar
e a duração do mandato.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração representar plenamente a sociedade em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração

ou de um deles e de um mandatário, dentro dos poderes a estes atri-
buídos por procuração;

c) Pela assinatura de um só administrador, quando para um fim específico
tal poder lhe tenha sido conferido em acta do conselho de administração;

d) Pela assinatura de um mandatário, entro dos limites do respecti-
vo mandato, de acordo com o que constar da respectiva procuração.

SECÇÃO III
Fiscal único ou conselho fiscal

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ou a
um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um su-
plente, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por 4 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 17.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, depois de
deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, impostas por lei, terão a
aplicação, para reservas e dividendos, que a assembleia geral deliberar.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução e liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros da administração em exercício.
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CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 19.º

Ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, para servirem
até final do exercício de 2003, as seguintes pessoas para os cargos
adiante indicados:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Américo Marques dos Santos, casado, residente na Rua

D. José de Avillez, Lote 3, Bloco D, 10.º-A, na Quinta da Gandarinha,
em Cascais.

Secretário: José Luciano Vaz Marcos, casado, residente na Estrada
da Luz, 90, 6.º E, em Lisboa.

Conselho de administração:
Presidente: Américo Simões Santo, viúvo, residente na Rua Borges

Barrucho, 10, em Cascais.
Vogal: Paulo Jorge Marques Simões Santo, casado, residente na Rua

D. José de Avillez, Lote 3, Bloco D, 7.º-A, na Quinta da Gandarinha,
em Cascais.

Vogal: Lucília Marques Santo, casada, residente na Rua D. José de
Avillez, Lote 3, Bloco D, 10.º-A, na Quinta da Gandarinha, em
Cascais.

Fiscal único:
Efectivo: J. Lemos Pereira & R. Lemos Pereira, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, n.º 76, com sede em Lisboa, na Rua
Anchieta, 21, 3.º direito, representada por Rui Manuel Carvalhais
Lemos Pereira, casado, residente na Rua Teófilo Braga, 10, na Pare-
de, concelho de Cascais, Revisor Oficial de Contas n.º 375.

Suplente: Joaquim Francisco Lemos Pereira, casado, residente na
Rua Dionísio Camilo Álvares, 1017, na Parede, concelho de Cas-
cais, Revisor Oficial de Contas, n.º 176.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13165895

ANA LOPES ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 756/
010328 (Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/
010328.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado:
Alteração parcial do contrato.
Alterando o artigo 2.º

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Paulo Reis Gil, 55, fregue-
sia de Queluz, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164562

CLÍNICA WANSATI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 749/990920; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 54/010326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
dissolução de sociedade.

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 54/010326.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Janeiro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ivone Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 13165259

ESCORANDA � ESCORAMENTOS E ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 103/
010323 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ESCORANDA � Escoramentos e
Andaimes, L.da, e tem a sua sede na Praceta 1.º de Janeiro, 6, rés-
do-chão frente, em Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena, conce-
lho de Oeiras.

2.º

Por deliberação em assembleia geral, poderá a sociedade estabele-
cer em qualquer ponto do país ou no estrangeiro, sucursais, delega-
ções, agências ou representações.

3.º

A sociedade tem por objecto o escoramento e montagem de anda-
imes.

4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 3500 euros, pertencente
ao sócio José Lopes Simão e outra de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria da Luz Pereira de Sousa Simão.

5.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração, fica a cargo do
sócio José Lopes Simão, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
actos ou contratos com a assinatura de um  gerente ou procurador
nos termos precisos do mandato.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas, sempre que por lei não
forem exigidas outras formalidades, por meio de carta regista com
aviso de recepção, enviadas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias, para os domicílios ou sede que os mesmos deverão manter
actualizados perante a sociedade e por avisos de forma e via idêntica
às usadas para as convocações.

7.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
continuará com os herdeiros ou o representante do falecido ou inter-
dito, devendo os herdeiros nomear de entre si, no prazo de 30 dias,
um que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva quota
se mantiver indivisa.

8.º

1 � A sociedade, através de assembleia geral, poderá deliberar a
amortização de qualquer quota nos seguintes casos:

a) Insolvência do sócio seu titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer procedimento cautelar;
c) Venda ou adjudicações judiciais.
2 � A amortização será realizada pelo preço igual ao valor nomi-

nal da quota e paga em 4 prestações trimestrais.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 10826130

NOBRE & SILVA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 222/
010323 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nobre & Silva � Sociedade Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Lisboa, 1-C, Salas
1 e 3, Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.
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2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, promoção de
compra, venda e arrendamento de bens imobiliários e prestação de
serviços conexos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades de
responsabilidade limitada, mesmo que tenham objecto diferente do
seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma delas no valor de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Luís Filipe Bruno Pereira Nobre e Anabela Pinto da Silva e
Azevedo Rua.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de terceiros depende do consentimento
prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos termos
previstos na lei e ainda nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tiver sido arrestada, penhorada, dada de penhor, de

garantia ou por qualquer outra forma judicialmente apreendida;
c) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro sem o consentimento

prévio a que se refere o artigo anterior;
d) No caso de falência ou insolvência do respectivo titular.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como, posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser cria-
das uma ou mais quotas em vez da quota amortizadas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral e a gerência.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas
deliberações, quando tomadas legalmente e no âmbito da sua compe-
tência, são vinculativas.

2 � A assembleia geral deve ser convocada através de carta registada,
pelo menos com 15 dias de antecedência em relação à data em que se
realizará, sem prejuízo da possibilidade de poderem ser adoptadas delibera-
ções nos termos do artigo 54.º, do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A presença ou representação dos detentores de quotas repre-
sentando dois terços do capital social da sociedade, é necessária, para,
em primeira convocatória, deliberar validamente, salvo nos casos em
que a lei exija maioria mais ampla.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade será composta por dois gerentes, e
para a obrigar em todos os seus actos e contratos serão necessárias as
assinaturas dos dois gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Luís Fili-
pe Bruno Pereira Nobre e Anabela Pinto da Silva de Azevedo Rua.

ARTIGO 10.º

A remuneração dos gerentes será decidida pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo da constituição e integração de reservas legais, a
assembleia geral, desde que o delibere por maioria qualificada de
75% do capital social, poderá decidir livremente sobre o destino dos
lucros do exercício de cada ano.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164600

ANTÓNIO J. VALENTE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 727/
010323 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
010323.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
António J. Valente, Transportes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Azenha, 18-20, 3.º D, em Mem
Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criação de
filiais, sucursais ou outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em transportes, distribuição e logística.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, (10 024 100$) e corresponde à soma de duas quotas
dos valores nominais de 25 000 euros, uma de cada um dos sócios
António José Palhais Ferreira Valente e Graça Maria Mendes Gon-
çalves Martins Valente.

ARTIGO 5.º

É absolutamente interdito aos sócios praticar actos em nome da
sociedade que sejam alheios ao objecto social, designadamente pres-
tar fianças, subfianças, cauções e aceitar ou sacar letras de favor.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164686

AUTO TÁXIS SANTOS & LA SALETTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 737/
900221 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e
data da apresentação: 42/010323.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regis-
tado: Cessação das funções de gerente.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, apresentação n.º 42/
010323. � Cessação das funções de gerente de Maria Elisabeth Ferreira
Guerra, por renúncia em 30 de Abril de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164759

CONTA POSITIVA REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 740/
001009 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e
data da apresentação: 48/010323.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regis-
tado: Cessação das funções de gerente e alteração parcial do contra-
to. Alterando os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º:

1.º

A sociedade adopta a firma Conta Positiva � Representações, L.da,
e tem a sua sede na Avenida Biarritz, 3, freguesia do Estoril, conce-
lho de Cascais.
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2.º

A sociedade tem por objecto representações, comércio por grosso,
a retalho e venda directa de produtos para higiene e limpeza. Impor-
tação e exportação. Formação no ramo da venda directa e do
marketing.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 2 000 000$, correspondente a 9975 euros e 96 cêntimos, e en-
contra-se dividido em duas quotas, uma de 1 360 000$, pertencente
ao sócio Miguel Eduardo Steinbrecher dos Santos e outra de
640 000$, pertencente ao sócio Augusto Jorge Farinha Ferreira.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, remune-
rada ou não, conforme vier a ser deliberada em assembleia geral, fica
a cargo de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção de
um gerente.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164783

GAO BAO LE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5425/
910207 (Cascais); inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 12/010321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regis-
tado: nomeação de gerente.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 12/010321.
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Gao Kongguang.
Data: 16 de Julho de 1998.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13164023

NEGOIMOB SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 600/
9701290; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 23/
001227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regis-
tado: Alteração parcial do contrato.

Alterando os artigos 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social da sociedade consiste na compra e venda de
imóveis, incluindo a revenda e a revenda dos adquiridos para esse fim,
locação, administração e gestão de imóveis, promoção imobiliária,
construção civil, incluindo a recuperação, reconstrução e manuten-
ção de imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 30 072 300$, integralmente realizado em di-
nheiro, estando representado por quatro quotas, uma de 15 036 150$,
pertencente ao sócio Joaquim Estevens Mestre e três quotas, uma de
14 636 150$, uma de 350 000$ e outra de 150 000$, pertencentes à
sócia Tebar Holdings Limited.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14058693

JDSOFT � CONSULTORIA E SOFTWARE DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 331 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503729841; número e data da apresentação: 53/010326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento de capital e transformação, passando a sociedade a re-
ger-se pelos artigos constantes do seguinte contrato:

O capital foi aumentado para 10 024 100$, após o reforço de
5 024 100$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios, na pro-
porção das respectivas quotas.

Documento complementar lavrado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º,
do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de JDSOFT � Consulto-
ria e Software de Gestão, S. A

2 � A sede é no Taguspark, núcleo Central, 273, freguesia de
Porto Salvo, concelho de Oeiras.

3 � O conselho de administração pode, sem dependência de deli-
beração de accionistas, transferir a sede para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4 � O conselho de administração pode ainda, sem dependência
de deliberação de accionistas, criar em qualquer outro local no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro formas locais de representação,
bastando para o efeito uma simples acta assinada pelos respectivos
membros.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de informá-
tica, consultoria e comercialização de software e equipamento infor-
mático.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades
reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade limita-
da, bem como participar na constituição de quaisquer sociedades e
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas ou agrupamentos
internacionais e celebrar contratos de consórcios e de associações em
participação.

CAPÍTULO II
Capital social, acções, obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções no valor nominal de
1 euro cada.

2 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos, serão assinados pelo presidente do conselho de adminis-
tração, podendo a assinatura ser de chancela nos termos legais, e
autenticadas com o selo branco da sociedade.

3 � Os accionistas poderão realizar prestações acessórias de capi-
tal até ao montante global de 2 000 000 de euros, na proporção das
acções por si detidas independentemente de chamada ou deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, salvo os limites impostos por lei, cabendo aos accionis-
tas os encargos da conversão.

2 � Os títulos representarão, 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 ac-
ções, mas os accionistas poderão requerer a todo o tempo o seu des-
dobramento pela forma que mais lhe convier, correndo por sua conta
as despesas correspondentes.

3 � Poderão, de acordo com a lei, ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto.
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ARTIGO 6.º

É permitida a emissão de obrigações e outros títulos de dívida de
natureza semelhante, em conformidade com as disposições legais em
vigor.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, adquirir acções e obrigações próprias, a título oneroso
ou gratuito, podendo igualmente realizar sobre elas quaisquer opera-
ções ou distribuí-las pelos accionistas de acordo com a modalidade
decidida em assembleia geral.

2 � As acções próprias que a sociedade possuir em carteira não
conferem o direito a voto nem a receber dividendos.

ARTIGO 8.º

Na alienação, pela sociedade, de acções próprias a terceiros, os
accionistas usarão do direito de preferência na proporção das que já
possuírem.

CAPÍTULO III

Disposições gerais relativas aos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � A sociedade poderá ainda ter um secretário.
3 � Serão eleitos por períodos de 4 anos, sendo permitida a sua

reeleição:
a) O fiscal único da sociedade;
b) Os membros do conselho de administração.
4 � Podem ser eleitos para órgãos sociais accionistas ou pessoas

estranhas à sociedade.
5 � Os mandatos só terminam com a eleição de novos titulares

dos respectivos órgãos, salvo nos casos de renúncia ou destituição.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral da sociedade representa a universalidade
dos accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos
termos dos presentes estatutos e da lei, vinculativos para todos eles,
ainda que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tive-
ram direito a voto e, além destes, pelas pessoas singulares que exer-
çam os cargos de membros efectivos da mesa da assembleia geral.

3 � Os membros dos corpos sociais poderão estar presentes nas
assembleias gerais e intervir nos trabalhos, apresentar soluções e par-
ticipar nos seus debates.

ARTIGO 11.º

Terão direito a voto os accionistas que, até 15 dias antes da data
marcada para a respectiva assembleia, sejam titulares de pelo menos
500 acções averbadas ou registadas em seu nome nos livros da socie-
dade, depositadas na sede social ou em instituições de crédito, neste
último caso devendo tal depósito ser certificado mediante carta dessa
instituição que indique as acções em causa e o seu titular e que seja
recebida na sociedade dentro do mesmo prazo acima estabelecido.

ARTIGO 12.º

1 � Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus represen-
tantes comuns, os accionista sem direito a voto e os obrigacionistas
não poderão assistir às assembleias gerais.

2 � No entanto, os accionistas que não forem titulares do número
de acções necessário para conferir direito a voto, poderão agrupar-se
por forma a completarem tal número, devendo então fazer-se repre-
sentar por um só deles na assembleia geral, para além de cumprirem,
da mesma forma, as regras previstas no n.º 1 do artigo anterior.

3 � No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais, poderá participar nas reu-
niões da assembleia geral.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral por
outro accionista também com direito a voto ou pelas demais pessoas
a quem a lei atribuir tal faculdade.

5 � Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direito
a voto, serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
tal poder.

6 � Todas as representações previstas nos n.os 1 a 5 anteriores,
terão de ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta entregue na sede social até 8 dias antes da data designada
para a respectiva reunião da assembleia, podendo o presidente, nas
48 horas seguintes, decidir que todas ou algumas assinaturas sejam
reconhecidas notarialmente.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por períodos de 4 anos, pela assembleia geral,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente até ao dia 31 de
Março de cada ano, para deliberar sobre a aprovação das contas do
ano anterior.

2 � A assembleia geral reunirá ainda:
a) Especialmente nos casos previstos na lei, a requerimento do

presidente do conselho de administração ou do fiscal único, ou ain-
da de accionistas que representem, pelo menos, 5% do capital social;

b) Quando os accionistas que reunam as condições previstas na lei
a requeiram por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral, e
com indicação concreta e precisa dos assuntos a incluir na ordem do
dia e justificação 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 representação
do capital social, devendo entre as duas datas mediar, pelo menos,
15 dias.

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

ARTIGO 15.º

As reuniões da assembleia geral poderão realizar-se com dispensa
de formalidades prévias, nos termos autorizados pelo código das so-
ciedades comerciais.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, sempre que estiveram presentes ou representados accio-
nistas titulares de acções correspondentes a, pelo menos, um terço
do capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja o
número de accionistas presentes ou representados e a percentagem
do capital social que lhes couber, ressalvadas as excepções determi-
nadas por lei imperativa.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de
votos emitidos, sem prejuízo dos casos previstos em lei imperativa
que exija maiorias qualificadas.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração é constituído por 3 membros,
accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral escolherá, de entre os eleitos, o presidente
do conselho de administração.

3 � O presidente do conselho de administração poderá a todo o
tempo distribuir pelouros específicos aos restantes administradores.

ARTIGO 19.º

Para além de todas as demais atribuições e competências que por lei,
pelo presente contrato ou por delegação da assembleia geral lhe sejam
conferidas, cabe, nomeadamente, ao conselho de administração:

a) Gerir, com  os mais amplos poderes, todos os negócios sociais e
efectuar as operações relativas ao objecto social;

b) Executar as deliberações da assembleia geral e agir em confor-
midade com as orientações dela emanadas;

c) Exercer, sem prejuízo do disposto na aliena anterior, os mais
amplos poderes de administração da sociedade e praticar todos os actos
e operações tendentes à realização do seu objecto social;

d) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu al-
cance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

e) Adquirir, alienar, permutar ou onerar quaisquer direitos e bens
móveis ou imóveis, incluindo viaturas, acções, obrigações ou outros
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títulos,  celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobi-
liária, contratos de arrendamento e trespasse;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos legalmente autorizados, em
quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar e receber as
cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dela, activa e passiva-
mente, promover, contestar e transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragem;

h) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscreva
capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades, em-
presas, agrupamentos complementares ou associações de qualquer
espécie, e coopere ou se consorcie com quaisquer outras entidades;

i) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades participadas ou em qualquer tipo de associações;

j) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos, com os poderes e atribuições que constarem das respecti-
vas procurações, que para o efeito outorgar;

l) Designar e destituir, se e quando o entender conveniente, um
ou mais administradores delegados de entre os seus membros, fixando
os respectivos poderes;

m) Designar e destituir o secretário da sociedade.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reúne pelo menos uma vez por
mês, e sempre que seja convocado pelo presidente, quer por sua
iniciativa, quer a pedido de qualquer dos administradores ou do fiscal
único.

2 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho de administração, nos termos estabelecidos por lei, bem
como votar por correspondência.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos administradores presentes ou representados, ou dos que
votam por correspondência.

4 � O presidente do conselho de administração a quem compete
dirigir as respectivas reuniões, tem voto de qualidade.

ARTIGO 21.º

A sociedade  obriga-se com a excepção dos actos e contratos pre-
vistos na alínea e) do presente artigo:

a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador delegado;
c) Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário com

poderes bastantes para o efeito;
d) Pela assinatura de um qualquer procurador para o efeito desig-

nado pelo conselho de administração;
e) Relativamente a actos de compra e venda e oneração de bens

imóveis ou móveis sujeitos a registo, trespasses, disposição de direi-
tos de arrendamento, celebração de contratos de locação financeira
relativos a bens móveis ou imóveis, a sociedade obriga-se com a as-
sinatura de três administradores.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

2 � O fiscal único da sociedade terá um suplente, que será igual-
mente Revisor Oficial de Contas.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social coincidirá com o ano civil.
2 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montan-

tes necessários para a constituição ou reintegração da reserva legal,
terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer li-
mitação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados a quaisquer
reservas e fundos sociais ou distribuídos aos accionistas.

3 � Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros
desde que observadas as disposições legais sobre a matéria.

Esta certidão está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13165240

NUNO TEIXEIRA � ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 133/
010330 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
010330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Teixeira � Estuques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua António Passaporte, 6,
1.º-A, freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil e estuques.

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 no valor
nominal de 4750 euros, titulada pelo sócio Nuno Duarte Teixeira e
uma no valor nominal de 250 euros, titulada pela sócia Carla Sofia
Duarte Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Nuno Duarte Teixeira.

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.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13208314

TRANSPORTES SANDINHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 770/
010330 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
010330.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Transportes Sandinha & Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Norte, 5, em Bolembre, freguesia
de S. João das Lampas, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criação de filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação, onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste nos transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrém.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 49 880 eu-
ros (10 000 042$), correspondente à soma de três quotas: uma de
24 940 euros, do sócio José Coelho Sandinha, e duas iguais de
12 470 euros, uma de cada um dos sócios, Carlos José Vicente Sandinha
e Anabela Vicente Sandinha Lopes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos termos e condições que previamente venham a ser aprovados
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de 300 000 euros.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a estranhos depen-
de do prévio consentimento da sociedade e, sendo onerosa, gozará
esta do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme

vier a ser deliberado em assembleia geral.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13208632

AGIMAX SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 767/010330 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/010330.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
contrato, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma AGIMAX � Sociedade Constru-
ções, L.da, tem a sua sede na Rua Capitão Salgueiro Maia, 1, segunda
cave esquerda, Tapada das Mercês, na freguesia de Mem Martins,
concelho de Sintra.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer ou-
tra forma local de representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção, demolição e reparação
de edifícios.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Armindo Gomes Varela, e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Idelmira Correia Gomes.

4.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende sempre do consentimento da sociedade, tendo esta em pri-
meiro lugar, e os sócios em segundo, sempre o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Armindo Gomes
Varela, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar
a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

6.º

A sociedade poderá nomear mandatário ou procuradores da mes-
ma, para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em sociedades com objecto diferente, inclusivamente
de responsabilidade limitada.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14044269

TELECELULAR � SERVIÇOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 303/
010530 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505143437;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/010530.

Certifico que entre Filigrove Holdings Limited; Gespar �
Investments, Limited, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TELECELULAR � Serviços e
Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Marcelino Mesquita, 5-
C, no lugar e freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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 ou-
tras 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. Gestão de imóveis, administra-
ção de condomínios, investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Filigrove
Holdings Limited e outra do valor nominal de 2000 euros, perten-
cente à sócia Gespar � Investments Limited.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade 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 não sócios Paulo Ale-
xandre Dias Caetano, casado, residente na Rua Quirino da Fonseca,
Lote 2, Apartamento B-1, em Linda-a-Velha, Oeiras e Nuno Maria
Pais Paiva de Andrade, casado, residente na Rua Casal de Santa Leonor,
2, 1.º-B em Oeiras.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234617

ALMEIDA & CACHINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 929/
010502 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505430347;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/010502.

Certifico que entre Manuel João Pereira Almeida e Maria Irene
Caldeira Cachinho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almeida & Cachinho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Carlos Pinhão, 13, 2.º-C,
freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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
em veículo automóvel ligeiro 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
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Manuel João Pereira
Almeida.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 13234609

RYDE ON � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 085/010524 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505526549; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/
010524.

Certifico que entre Bruno Miguel Braga Pires; Rui Manuel Peres
Revés Godinho; António José Simões da Silva, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RYDE ON � Animação
Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Daniel Lopes, 10, 3.º di-
reito, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

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 em percursos turísticos em viatu-
ras automóveis até 9 lugares, actividades de animação turística e or-
ganização de eventos culturais desportivos e de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 600 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
do valor nominal de 4200 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de três
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 e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócios, 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 percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Nenhum dos sócios poderá participar noutra sociedade ou dar iní-
cio a outra sociedade com o mesmo objecto de exploração durante
um período de 5 anos.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 13234595
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SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CAVALEIRA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 055/
010522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505444763;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/010522.

Certifico que entre José Silvestre Lavrador; Carlos Jorge Tomás
Ruivo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Cavaleira
Verde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Granja �Várzea
de Sintra, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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 na produção e exploração de
agricultura e pecuária e comercialização dos bens daí resultantes.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 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, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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 e o não sócio
Pedro Jorge Lavrador, casado, residente na Quinta do Cerrado Gran-
de � Várzea de Sintra, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócios, 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.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 13234587

SOCIEDADE AGRÍCOLA MONTINHO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 054/
010522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505422409;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/010522.

Certifico que entre José Silvestre Lavrador; Carlos Jorge Tomás
Ruivo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Montinho
Branco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Granja � Várzea de
Sintra, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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 produção e exploração de agri-
cultura e pecuária e comercialização dos bens daí resultantes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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 e o não sócio
Pedro Jorge Lavrador, casado, residente na Quinta do Cerrado Gran-
de � Várzea de Sintra, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 13234579

ESTOJÓPTICA � ARTIGOS DE ÓPTICA E OUTROS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5969 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502722843;
número e data da apresentação: 13/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998:

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 08606323
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VÍTOR A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8053 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503362417; número e data da apresentação: 26/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 10809937

PRODOC � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7018 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503401254;
número e data da apresentação: 27/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 10896716

SOLPAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5117 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502459603;
número e data da apresentação: 43/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 11308834

HAGER � SISTEMAS ELÉCTRICOS MODULARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8375 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502712449;
número e data da apresentação: 8/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11308931

EUROMOEDA � EXPLORAÇÃO,
REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 286 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504119966; número e data da apresentação: 1/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11297972

CENTRO DEPILAÇÃO ELÉCTRICA E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7441 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503157899;
número e data da apresentação: 2/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10809473

SOPRESI � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5554 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502596627; número e data da apresentação: 5/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1997.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11308907

SOPRESI � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5554 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502596627; número e data da apresentação: 6/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11308915

ACÇÃO SEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6334 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502522097;
número e data da apresentação: 3/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1997.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 10862633

AZEVEDUS � GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8291 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503063045;
número e data da apresentação: 36/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 06319289

BIBELOU � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9008 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503267295;
número e data da apresentação: 10/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1997.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 11308958
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UNIVERSO DE IDEIAS � IMPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 168 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504009796; número e data da apresentação: 12/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 11296585

RUDIGESTE � CONTABILIDADE, GESTÃO
E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8933 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503222755;
número e data da apresentação: 31/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08369143

TELEACTIVA � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 952 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503701220; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 100/
981124.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1997.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09833161

TELEACTIVA � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 952 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503701220; número e data da apresentação: 35/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano
1998.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08369070

ARRAIS & VALDIVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 586 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500543151;
número e data da apresentação: 12/991019.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11289945

ILÍDIO MAIA CASAIS � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2454 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501314962; número e data da apresentação: 3/991019.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 11309199

CRISMINA � GUINCHO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3698 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501843159; número e data da apresentação: 13/991019.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11289953

LAFOND ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 209/
010504 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
010504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma LAFOND � Actividades Hoteleiras e
de Restauração, L.da, com sede na Rua Joaquim Quirino, 18, cave, fre-
guesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras, número de identifica-
ção de pessoa colectiva 505448122, (Provisório).

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como,
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
venda de bebidas e restauração a retalho.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma de 4250 euros, pertencente à sócia
Lara Magalhães Antunes Lafond, e outra de 750 euros, pertencente
ao sócio Bernardino Rodrigues Antunes.

4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, a estranhos
depende do consentimento prévio da sociedade, a qual terá em pri-
meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de pre-
ferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, remunerada ou não, será exercida por sócios
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos

com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações ou
quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao objecto social.
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7.º

A sociedade poderá adquirir quotas ou participar por qualquer for-
ma em outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, em
agrupamentos complementares de empresas e em sociedades regula-
das por leis especiais.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
necessite, nos termos e condições deliberadas em assembleia geral.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13239821

JOÃO MANUEL CARVALHO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4797 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501194591;
número e data da apresentação: 37/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11297166

PASTELARIA CARUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5225 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502119705;
número e data da apresentação: 38/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 08369097

PRIMEIRACASA � PASTELARIA SNACK�BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 165 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504085476; número e data da apresentação: 30/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11297140

LUSOLETTERING � LETTERING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6726 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502951184; número e data da apresentação: 14/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296704

SOLAR DO ANCIÃO � LAR DE TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7048 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503045217;
número e data da apresentação: 8/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 08122857

SOUSA & TEIXEIRA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 021 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504150642; número e data da apresentação: 16/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296720

AVENTURAS ILIMITADAS PROMOÇÃO
DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 350 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504141422; número e data da apresentação: 17/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296747

FAZLETRA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8998 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503745987;
número e data da apresentação: 15/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296712

PROMOTOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6896 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502996218;
número e data da apresentação: 50/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11288043

REBELCO � REPRESENTAÇÕES BELCHIOR & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8142 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501809651;
número e data da apresentação: 5/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296178
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MARGINAL � DECORAÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7575 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503201588;
número e data da apresentação: 2/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano
1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296143

Z E G INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7003 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503711188;
número e data da apresentação: 4/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296160

CENTRO EQUESTRE O MARIALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 777 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504117297; número e data da apresentação: 19/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11297107

DR. JORGE JOÃO & CAMPOS
CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9763 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503961442;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/970522.

Certifico que entre Jorge Paulino da Silva João; António Campos
Mendes e José Campos Mendes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Dr. Jorge João & Campos � Clínica Médica e Dentária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua Feio Terenas, 5, Loja 3, freguesia de
Parede, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e
dentários e de meios auxiliares de diagnóstico.

ARTIGO 4.º

Por deliberação dos sócios podem ser criadas ou extintas filiais,
sucursais, agências, delegações e qualquer outro tipo de representa-
ção, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em quatro quotas iguais de 250 000$, uma de
cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento dos res-
tantes sócios, e, sendo onerosa, têm estes direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.
2 � Os gerentes serão remunerados se tal for deliberado em assem-

bleia geral.
3 � Ficam nomeados gerentes os sócios Dr. Jorge Paulino da

Silva João e António Campos Mendes.

ARTIGO 8.º

Fica vedados aos gerentes intervir nessa qualidade em documen-
tos e contratos, de toda a espécie, estranhos aos negócios da firma.

ARTIGO 9.º

Em caso de dissolução da sociedade serão liquidatários todos os
sócios.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14034310

DR. JORGE JOÃO & CAMPOS
CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9763 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503961442; números e data das apresentações: 3 e 4/991015.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, dos anos de 1997 e
1998.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08418683

URBELIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 796 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502049804; número e data da apresentação: 11/991027

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1997.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro dos Santos. 11334142

CARPINTARIA MADEISOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4633 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º  502245280; número e data da apresentação: 34/
991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 08220646

NUNO CAVACA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 219 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504120557; número e data da apresentação: 24/991018.
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Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 06319050

PROSHOPPING � PLANEAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO
E GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8156 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503387410; número e data da apresentação: 13/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11296690

M. V. D. � PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8909 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502295090;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 32/010409.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5 000 000$ para 25 000 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas, uma, no valor nominal de
17 500 euros, pertencente à sócia M. P. M. � SGPS, L.da, e outra,
no valor nominal de 7500 euros da sócia GRUPO P. R. C., S. A.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14401967

OBRAS CIVIS, L. N. 2.2 ACE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504184610;
número e data da apresentação: 19/991018.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano 1998.

23 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 11309032

M. V. D. � PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8909 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502295090;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/980219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Designação para gerente de Miguel Maria Pinto Mascarenhas Car-

doso Oliveira, casado, em 10 de Fevereiro de 1998.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13169629

MAISCINCO, TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7356 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502813849;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; números e
datas das apresentações: 19/000523 e 56/010406.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 19/000523.
Cessação de funções de gerente de António Manuel Almeida Salva-

dor, Inocêncio José Martins e Maria Fernanda da Silva Soares Brás
Pires, por renúncia em 28 de Fevereiro de 2000.

Inscrição n.º 16 à apresentação n.º 56/010406.
Designação para gerentes de Rui Jorge Barreto Marques da Maia

e Domingos Manuel Marques da Silva, em 9 de Março de 2000.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12504599

CASAS DA GANDARINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 423 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500058563;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/010402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 5/010402.
Designação dos órgãos sociais, em 16 de Março de 2001.
Conselho de administração: Presidente: João Paulo Neto Geraldes

Barba, divorciado. Administradores: Pedro Manuel Neto Geraldes Barba,
casado e Isabel Maria Beto Geraldes Barba de Castro Santos, divorciada.

Conselho fiscal: Presidente: José Luís Salgueiro dos Santos Cruz, soltei-
ro; Vogais: Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues & Silvério Rodrigues,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Silvério Rodrigues, Revisor Oficial de Contas, e Rui Armando Ale-
mão Correia, casado.

Suplente: José Celestino Gomes Rodrigues, Revisor Oficial de Contas.
Prazo: triénio 2001/2003.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13208659

MAIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 138 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501368230;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 43/010402.

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 adopta a firma Maia & Santos, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Portal das Terras, 14, 1.º-C, em Carnaxide, freguesia do
concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13208799

SINOGAS & MARQUES � CONSTRUÇÃO
E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 777 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505489406;
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inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sinogas & Marques � Construção e
Confecção, L.da, e tem a sua sede na Rua 11, Lote 208, cave, Tapa-
da das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de
Sintra.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes sem, prévia auto-
rização da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto construção de obras públicas e pri-
vadas, prestação de serviços inerentes à construção civil e confecção
de artigos de vestuário em série.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas iguais cada uma no valor nomi-
nal de 200 00$ uma de cada um dos sócios António Carlos Simões
Sinogas e mulher Dolores Maria Marques Sinogas.

4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, mas a
favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade, go-
zando os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo, do
direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que ficam desde já nomeados gerentes.

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

6.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não exigir
outras formalidades ou prazos, por meio de carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 10911685

CAFÉ CENTRAL DE OURESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 778 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505378124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Café Central de Ouressa, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Carlos Mota Pinto, 3, Ouressa, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas e encerradas filiais, sucursais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação da sociedade, no País e no es-
trangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em café, pastelaria e cervejaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde á soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

a) A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capital,

desde que tal seja decidido em assembleia geral, por unanimidade, até
ao dobro do capital social.

b) Os sócios poderão, livremente, fazer suprimentos à sociedade.

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.

a) Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.
b) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é

necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

5.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada com aviso
de recepção, dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

São sócias Maria de São João Antunes Ivo e Lucília de Jesus
Antunes.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14013347

FISIOTRAUMA � FISIOTERAPIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 252 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505409232; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelas cláusulas constantes do seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a firma FISIOTRAUMA � Fisioterapia,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Ma-
rinha, Casas do Pinhal, casa F, no lugar, freguesia e concelho
de Cascais.

§ único. A gerência poderá por sua deliberação, deslocar a sede
social para qualquer outra localidade do concelho em que se situe
ou de concelho limítrofe, e bem assim como criar, transferir ou ex-
tinguir quaisquer estabelecimentos, sucursais, agências ou outras
formas de representação local.

CLÁUSULA 2.ª

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados de saúde
médicos, paramédicos e fisioterapia.

CLÁUSULA 3.ª

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 1 002 410$, que corresponde a 5000 euros, representado por
uma quota única do sócio Nuno Carvalho Morais.

CLÁUSULA 4.ª

1 � A gerência, remunerada ou não, será exercida para além do
sócio Nuno Carvalho Morais, pelas pessoas que este futuramente
designar.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do seu único sócio e gerente;
b) Com as assinaturas conjuntas de um dos gerentes que o sócio

Nuno Carvalho Morais, eleja e com a sua própria.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14732335

MIRASURF � EQUIPAMENTO E VESTUÁRIO DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 901 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 49/010402.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
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seguinte:
Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 49/010402.
Deslocação de sede para a Rua de Bartolomeu Dias, Riviera Center,

loja 10, Junqueiro, freguesia de Carcavelos.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14014920

GANTE & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9873 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465526;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/010419.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 800 000$ para 10 000 euros, tendo sido alterados
os artigos 1.º (corpo), 2.º (corpo) e 3.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma Gante & Espírito Santo � Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Paulo da Gama,
lote E, 5.º, esquerdo, no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, conce-
lho de Sintra.

2.º (corpo)

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, na compra e
venda de bens imóveis e prestação de serviços conexos, administra-
ção de condomínio e projectos de arquitectura.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, e
corresponde à soma de três quotas: uma de 6000 euros, da sócia Maria
Albertina Gante Rodrigues da Conceição Espírito Santo; uma de
3000 euros, do sócio Pedro Nuno Rodrigues do Espírito Santo; e outra
de 1000 euros, do sócio Paulo Alexandre Rodrigues do Espírito Santo.

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

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13250612

GKE � CONSULTADORIA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 706 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504174347;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 65/010529.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 4 000 000$ para 30 000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 4.º e 9.º n.º 1, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 30 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas que são: uma
de 25 500 euros, pertencente à sócia GKE Gesellschaft für Kommunale
Entsorgung MbH; e outra de 4500 euros, pertencente ao sócio Eduardo
Henrique Pinto Ribeiro.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos da se-
guinte forma:

a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade, no âmbito dos

poderes que lhe forem conferidos.
2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13227238

YES TO CONSULTING � MARKETING E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 260 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505229048;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Yes to Consulting � Marke-
ting e Consultoria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Estrela, Rua da Areia,
589-A, freguesia de Cascais, concelho de Cascais.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede para
qualquer outro ponto do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar delegações, sucursais, agências e outras formas de
representação da sociedade, no território ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a prestação de serviços de marketing,
design de materiais de marketing, campanhas dirigidas a clientes,
formação em gestão, incluindo cursos dirigidos a consultores de ges-
tão, a consultores financeiros independentes e a empregados bancários,
fornecimento de guiões e actores para formação através de vídeo,
consultoria e planeamento na área dos serviços financeiros, inves-
tigação e informação direccionada a gestores profissionais de pa-
trimónios.

2 � A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração, adquirir participações sociais noutras sociedades, incluindo
sociedades com um objecto diferente do seu, bem como em quais-
quer formas de associação comercial ou societária.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 125 000 euros, representado por 1250 acções no valor
nominal de 100 euros cada uma.

2 � O capital social, pode ser elevado por simples deliberação do
conselho de administração, por uma ou mais vezes, até ao limite
máximo de 1 000 000 euros, por entradas em dinheiro, devendo ser
realizado através da emissão de acções de todas as categorias e espé-
cies permitidas por lei, incluindo acções preferenciais, remíveis ou
não.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas.
2 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e

acções preferenciais remíveis com ou sem voto.
3 � As acções serão incorporadas em títulos representativos de 1,

10, 100, 1000 e 10 000 acções.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais, de
todos os tipos previstos na lei, em conformidade com o que for de-
liberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode adqui-
rir acções e obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções convenientes ao interesse social.

ARTIGO 9.º

1 � A transmissão de acções a favor de terceiros, estranhos à
sociedade, carecem do prévio consentimento da sociedade, dispondo
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ainda os accionistas não transmitentes do direito de preferência na
aquisição das acções a transmitir.

2 � Compete à assembleia geral prestar o consentimento a que se refere
o número anterior, mediante deliberação aprovada na assembleia geral.

3 � O accionista que pretenda transmitir as suas acções ou parte
das mesmas deve notificar a sociedade mediante carta registada com
aviso de recepção, endereçada ao presidente da mesa da assembleia
geral, com menção de todos os elementos e condições da proposta
de transmissão.

4 � No prazo de 60 dias a contar do recebimento da notificação
referida no número anterior, a sociedade deve deliberar se consente
ou não na proposta de transmissão, considerando-se autorizada a
transmissão se a sociedade não se pronunciar naquele prazo.

5 � No caso de ser recusado o consentimento à proposta de trans-
missão de acções, a sociedade obriga-se a fazer adquirir essas acções,
nas condições de preço e de pagamento do negócio para que o con-
sentimento haja sido solicitado, nos termos seguintes:

a) Em primeiro lugar, pelos accionistas que tenham manifestado
na reunião da assembleia geral, a intenção de exercer os respectivos
direitos de preferência, proporcionalmente às acções detidas pelos
mesmos; e

b) Caso nenhum accionista tenha exercido a preferência, ou se os
direitos de preferência exercidos não cobrirem a totalidade das ac-
ções a transmitir, a sociedade designará nessa mesma assembleia,
mediante o voto favorável da maioria dos accionistas preferentes,
uma terceira pessoa ou entidade para adquirir as acções a transmitir,
ou a parte das mesmas relativamente à qual não tenham sido exerci-
dos direitos de preferência, tornando-se essa transmissão;

c) Livre, caso não seja designada essa pessoa ou entidade.
6 � Quando a transmissão for gratuita, ou provando a sociedade,

através de uma avaliação realizada por um revisor oficial de contas
independente por si nomeado, que no negócio para o qual o con-
sentimento haja sido solicitado, houve simulação de preço, a aqui-
sição das acções far-se-á pelo valor real, nos termos das disposições
legais aplicáveis.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções que forem objecto de
penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra
providência judicial, as acções cujo titular morra ou deixe de ser um
trabalhador ou prestador de serviços, a qualquer título da sociedade e,
ainda as acções transmitidas em desrespeito do artigo 9.º do presente
contrato de sociedade.

2 � O valor das acções amortizadas a ser pago ao respectivo
accionista ou aos seus herdeiros, deverá ser avaliado por um revi-
sor oficial de contas independente, a nomear pela sociedade.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais, a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único ou conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas com direito de voto só poderão fazer-se repre-
sentar pelos respectivos cônjuges, ascendentes e descendentes, por outro
accionista ou por um membro do conselho de administração; as socieda-
des serão representadas por quem para o efeito designarem.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores,
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta,
entregue na sede social até ao momento de início da reunião da
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Tem direito a voto o accionista titular de acções registadas em seu
nome, até ao dia anterior à data designada para a reunião da assembleia
geral, comprovando o facto perante a sociedade até ao início da reunião.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral deverá ser convocada quando seja exigido
por lei ou quando seja solicitado pelo conselho de administração, pelo
fiscal único ou conselho fiscal ou por accionistas detentores de ac-
ções correspondentes a, pelo menos, 25% do capital social.

2 � A assembleia geral só pode reunir, em primeira convocatória
estando presente ou representado, pelo menos, 50% do capital social
e em segunda convocatória qualquer que seja o número de accionistas
presentes ou representados e respectivas participações sociais, com
excepção dos casos previstos na lei.

3 � As deliberações serão aprovadas por maioria simples dos votos
emitidos, excepto quando uma maioria qualificada seja exigida por lei.

4 � As deliberações da assembleia geral, sobre alteração de estatutos, fusão,
cisão, transformação e dissolução, serão aprovadas por uma maioria qualifi-
cada de dois terços dos votos dos accionistas presentes ou devidamente
representados.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete administradores, conforme for deliberado na assembleia geral que
proceder à eleição.

2 � A assembleia geral que proceder à eleição, designará o presi-
dente do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá, se assim o deliberar,
designar de entre os seus membros um ou mais administradores-dele-
gados ou uma comissão executiva, composta por um presidente e dois
ou quatro vogais, em quem pode delegar a gestão corrente da socie-
dade.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por um outro, mediante carta dirigida ao presidente, mas cada instru-
mento de mandato não poderá ser utilizado mais de uma vez.

3 � O conselho de administração só pode deliberar validamente,
desde que esteja presente a maioria dos seus membros, sendo as deli-
berações tomadas por maioria absoluta de votos.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração tem os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade, competindo-lhe efectuar todas as
operações relativas ao objecto social e, dentro dos limites legais:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, propor e seguir acções, confessá-las e delas desistir, transigir
e comprometer-se em árbitros;

b) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 19.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração;
b) Pela assinatura de um administrador em quem o conselho de

administração haja delegado poderes por deliberação registada em acta;
c) Pela assinatura de um ou dois procuradores, nos termos das res-

pectivas procurações;
d) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-

dor, dentro dos limites da procuração conferida.

ARTIGO 20.º

Os membros do conselho de administração estão dispensados de
prestação de caução para o exercício das suas funções.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único, revi-
sor oficial de contas, que terá um suplente, eleitos em assembleia geral,
os quais exercerão as funções que lhes são atribuídas pela lei e pelo
presente contrato de sociedade.

2 � Quando os accionistas assim o deliberem, a fiscalização dos
negócios sociais será confiada a um conselho fiscal composto por
três membros efectivos e um ou dois suplentes.

3 � As deliberações do conselho fiscal serão aprovadas por maio-
ria dos votos dos membros presentes ou representados, cabendo ao
presidente voto de qualidade em caso de empate.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral, deliberará sobre a distribuição dos lucros
do exercício, sem se encontrar obrigada a qualquer mínimo, nos ter-
mos legais.
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2 � No decurso do exercício poderão ser feitos aos accionistas adian-
tamentos sobre os lucros, mediante a aplicação das correspondentes
disposições legais.

ARTIGO 23.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de três anos,
sendo sempre permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 24.º

Os órgãos sociais, para o triénio que decorre entre 2001-2003, terão
a seguinte composição:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � Nadine Rae Scott, di-
vorciada, residente na Urbanização Areia Mar, lote 3, Praceta de São
Pedro, Areia, Cascais; secretário � Conceição Dias Coimbra Ma-
galhães, casada, residente na Rua Projectada à Rua de Luís de Ca-
mões, parcela B, moradia A, Bairro Chesol, Aldeia de Juso, Cascais;

b) Conselho de administração: presidente � Nadine Rae Scott, di-
vorciada, residente na Urbanização Areia Mar, lote 3, Praceta de São
Pedro, Areia, Cascais; vogais � Philip Francis Portal, casado, resi-
dente na Urbanização Areia Mar, lote 2, Praceta de São Pedro, Areia,
Cascais; Stanley Paul Needles, casado, residente na Urbanização Areia
Mar, Praceta de São Pedro, Areia, Cascais; Greg Ian Meadowcroft,
casado, residente na Casa das Colunas, Rua de São Pedro, Areia,
Cascais; e, Marianne Constance Desiree Rameau, solteira, maior, re-
sidente na vivenda Flamingo, Rua de António Sérgio, lote B, Aldeia
de Juso, Cascais;

c) Fiscal único: efectivo � A. P. Malheiro Veloso e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 127, representado pelo
Dr. António Pedro Oliveira Malheiro Veloso, divorciado, revisor
oficial de contas n.º 370; suplente � Amável, Calhau, Ribeiro da
Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 19, representado pelo Dr. Amável Alberto Freixo Calhau, casado,
revisor oficial de contas n.º 364.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14093464

DISTRITECIDOS � DISTRIBUIDORA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 262 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505361116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/
010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DISTRITECIDOS � Distribuidora de
Tecidos, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social será na Rua do Comandante Joaquim Teotónio
Segurado, 150, freguesia e concelho de Cascais, podendo ser
transferida, nos termos da lei, por deliberação do conselho de admi-
nistração.

2 � O conselho de administração, poderá criar, dentro ou fora do
País, as delegações ou quaisquer outras formas de representação que
julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e distribuição,
importação e exportação de tecidos, malhas e obras têxteis.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, dentro
dos condicionalismos legais e poderá, ainda livremente adquirir e alie-
nar participações em sociedades, ainda que com objecto diferente do
referido no artigo 3.º, e em sociedades reguladas por lei especial, bem
como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, novas socieda-
des, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 124 700 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito em dinheiro e está dividido em 124 700 acções ordiná-
rias, cada uma com o valor de 1 euro.

2 � O capital social, encontra-se realizado em 50% do respectivo
valor nominal, devendo os restantes 50% ser realizados no prazo
máximo de um ano a contar desta data.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas.
2 � Haverá títulos de 1, 5, 10 e 100 acções.
3 � Os títulos são assinados por dois dos administradores que com-

ponham o conselho de administração, podendo a assinatura ser de
chancela por eles autorizada.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram o direito a um dividendo prioritário, a fixar pelo órgão da so-
ciedade que deliberar a emissão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou pelo
conselho de administração.

ARTIGO 8.º

1 � Na alienação, onerosa ou gratuita, das acções terá preferência
a sociedade, respeitados os condicionalismos legais e, em seguida, os
restantes accionistas.

2 � O accionista que pretenda alienar a totalidade ou parte das
acções que detenha, deverá comunicar tal facto à sociedade, especifi-
cando o nome do pretendente adquirente, o valor pelo qual serão as
acções alienadas, tratando-se de negócio oneroso e as demais condi-
ções em que se procederá a alienação.

3 � A sociedade disporá do prazo de 20 dias úteis a contar da
data da recepção da comunicação referida no número anterior, po-
dendo exercer o direito de preferência, devendo neste caso, comu-
nicar ao accionista a sua intenção no prazo de cinco dias úteis a
contar do dia seguinte ao da realização da assembleia geral em que tal
tenha sido deliberado.

4 � Caso não pretenda ou não possa exercer o direito de prefe-
rência, a sociedade dará conhecimento aos restantes accionistas, no
mesmo prazo de cinco dias úteis a contar do dia seguinte ao da rea-
lização da assembleia geral, em que tal tenha sido deliberado, da co-
municação efectuada nos termos do n.º 2 deste artigo, os quais dispo-
rão do prazo de 10 dias úteis a contar da recepção da referida carta
para informar a sociedade da sua intenção de exercer o direito de
preferência.

5 � No caso de mais do que um accionista pretender exercer o
direito de preferência, as acções a alienar serão distribuídas pelos
accionistas preferentes na proporção das acções que à data estes de-
tenham na sociedade.

6 � Findos estes procedimentos, deverá a sociedade comunicar
ao accionista que pretenda alienar as suas acções, no prazo máxi-
mo de cinco dias úteis, a sua decisão e a dos restantes accionistas.

7 � No caso de nem a sociedade, nem os accionistas pretende-
rem exercer o direito de preferência, poderá o accionista proceder
livremente à alienação das respectivas acções, ainda que nos preci-
sos termos da comunicação enviada à sociedade.

8 � Todas as comunicações referidas neste artigo serão efectuadas
por carta registada, com aviso de recepção.

9 � A sociedade e os accionistas poderão prescindir do decurso
destes prazos e decidir sobre o exercício das respectivas preferências
em assembleia geral, desde que nela esteja representada a totalidade do
capital social.

10 � A transmissão das acções a favor de descendentes a título
gratuito ou por sucessão mortis causa é livre, ficando em todos os
demais casos, sujeita à preferência nos termos do disposto nos nú-
meros anteriores.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração,
composto por três membros efectivos, eleitos em assembleia geral,
por maioria de três quartos do capital social, que elegerá também, de
entre eles, o presidente.

2 � Os mandatos de todos os membros de órgãos sociais terão a
duração de três anos, sendo permitida a reeleição por uma e mais
vezes.

3 � Para o primeiro mandato, com a duração de três anos, fica
desde já, designado o conselho de administração que será assim
composto: Vítor Manuel Rodrigues dos Santos, José Monteiro da
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Fonseca Martins, Guillermo Piera Martorell, sendo designado gerente
e Vítor Manuel Rodrigues dos Santos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ou não
caucionar o cargo, nos termos da lei, e exercê-lo-ão com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Compete ao conselho de administração gerir todos os negócios so-
ciais, nos termos da lei, com as limitações constantes do número seguinte.

2 � Excepto compras e fornecedores que se enquadrem no âmbito
do orçamento e plano da empresa aprovado pela assembleia geral,
por maioria de três quartos, o conselho de administração não poderá
celebrar quaisquer actos e contratos, tais como aquisição, alienação,
oneração, locação ou arrendamento de quaisquer imóveis, incluindo
acções, quinhões, quotas e obrigações, trespassar e tomar de trespasse
estabelecimentos comerciais, contrair empréstimos no mercado fi-
nanceiro, nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscalização das enti-
dades mutuantes e, em geral, quaisquer actos e contratos de valor, de
valor global, ainda que em pagamentos diferidos, igual ou superior a
40 000 euros, sem que obtenha autorização da assembleia geral, por
deliberação aprovada por maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 11.º

A sociedade ficará legalmente obrigada, em todos os seus actos e
contratos, pela assinatura de qualquer um dos administradores.

ARTIGO 12.º

Fica expressamente proibido aos administradores obrigar a socie-
dade em actos e contratos, estranhos aos fins sociais.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração, reunirá pelo menos, uma vez por
trimestre, ficando o membro do conselho que for designado secretário,
incumbido de proceder à respectiva convocatória e, além disso, todas as
vezes que o presidente ou dois dos membros do conselho o convoquem.

2 � As convocatórias serão feitas por carta registada, com aviso
de recepção, com a antecedência mínima de oito dias.

3 � Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as delibera-
ções serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, em
caso de empate, voto de qualidade, devendo constar da respectiva acta,
as deliberações que forem tomadas.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar, nas reuniões
do conselho, por outro, mediante carta, dirigida ao presidente, que
deverá mencionar o dia e hora da reunião a que se destina, carta a
mencionar na acta e a arquivar.

ARTIGO 14.º

Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou defi-
nitivo, de qualquer dos membros do conselho de administração, o
conselho de administração procederá a cooptação.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade, será exercida por um fiscal único, elei-
to em assembleia geral que terá as atribuições que lhe são especifica-
das na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos; será tam-
bém eleito em assembleia geral um suplente do fiscal único.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que
as substituam e que, até oito dias antes da realização da assembleia,
as tenham averbado em nome deles, nos registos da sociedade.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto, tendo os accionistas tantos
votos quantas as acções que possuam.

ARTIGO 18.º

Os accionistas poderão fazer-se representar, nas reuniões da as-
sembleia geral, por cônjuge, ascendente ou descendente ou por qual-
quer outro accionista, mediante carta dirigida ao presidente, indican-
do o nome e domicílio do representante e a data e hora da assembleia.

ARTIGO 19.º

1 � As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por maio-
ria simples dos votos presentes, salvo disposição especial da lei ou
dos presentes estatutos que exija maioria qualificada.

2 � As deliberações relativas à fusão com outras sociedades, cisão,
dissolução ou alteração dos estatutos da sociedade, só poderão ser
tomadas se obtiverem os votos favoráveis de accionistas que repre-
sentem três quartos do capital social realizado.

3 � Aplica-se a regra geral do n.º 1 deste artigo à alteração esta-
tutária que se limite a modificar o montante do capital social, quando
a respectiva deliberação seja tomada com observância da lei destes
estatutos.

ARTIGO 20.º

A mesa da assembleia geral, será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 21.º

As assembleias gerais, serão convocadas com a antecedência míni-
ma de 15 dias, por carta registada, com aviso de recepção, dirigida a
cada um dos accionistas e reunirão: em sessão ordinária, no primeiro
trimestre de cada ano; em sessão extraordinária, sempre que o conse-
lho de administração ou o fiscal único julguem conveniente, ou quan-
do requerido por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo
de capital social imposto para este efeito.

ARTIGO 22.º

A remuneração dos membros de cargos sociais, será fixada pela assembleia
geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo, percentagem nos lucros
e ou outros benefícios, em conjunto ou apenas em alguma dessas modali-
dades.

ARTIGO 23.º

A sociedade poderá ter um secretário, nos termos e com as atribui-
ções referidas na lei, nomeado em assembleia geral.

ARTIGO 24.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 25.º

Deduzidas as parcelas que, por lei, se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos, evidenciados pelo balanço anual,
terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta distri-
buí-los, total ou parcialmente ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral, autorizada pelo fiscal único, poderá deliberar
distribuir aos accionistas, reservas ou fazer adiantamentos sobre os
lucros, no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 27.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude do aumento
de capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, proporcionalmen-
te ao período que medeia entre a entrega dos 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 várias
categorias existentes, sendo pois, sempre distribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200224

J. C. SÁ, BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 791 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505366126;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas, com a firma
J. C. Sá, Brindes Publicitários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida de Heliodoro Salgado, 39, 2.º, em
Sintra, freguesia de Santa Maria e São Miguel.
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2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na venda de brindes publicitários,
serigrafia.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente do seu bem como associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), correspondente à soma de duas quotas de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é entre sócios, livremente permitida, mas a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade que terá
o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, se onerosa.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com as assinaturas de dois gerentes.

3 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade, contratos de supri-
mentos nas condições que previamente sejam estabelecidas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do respectivo titular, ou ainda quando

a quota seja objecto de qualquer diligência judicial que a afecte
designadamente, penhora, arrolamento e arresto;

c) Transmissão de quota sem observância do disposto no pacto
social;

d) Morte ou interdição do sócio;
e) Exclusão ou exoneração do sócio titular da quota.
2 � O valor da amortização da quota será o que resultar do últi-

mo balanço aprovado.

São sócios João Miguel Duarte de Sá e Carlos José Duarte de Sá.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 11472103

MARCASCAIS � SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DA MARINA DE CASCAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8518 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503497169.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 11, averbamento n.º 2, apresentações n.os 33-37/
010404.

Cessação de funções de administradores de Carlos Hernandez
Carmona, por renúncia, em 30 de Junho de 2000, de José Casas
Soldevilla, Javier Castellet Grau e Vitor Simon Canal, todos por
renúncia, em 15 de Janeiro de 2001; e cessação de funções de mem-
bro do conselho fiscal de Miguel Angel Bretones Galhardo, por re-
núncia, em 15 de Janeiro de 2001.

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 38/010404.
Designação para administrador de Miguel Angel Bretones Galhar-

do, solteiro, em 16 de Janeiro de 2001.
Prazo: quadriénio em curso de 1999-2002.
Inscrição n.º 11, averbamento n.º 3, apresentação n.º 39/010404.

Cessação de funções de administradores de Gabriel da Encarnação
Santos, Cláudio Guell de Sentmenant e Arturo Suqué Puig, por desti-
tuição, em 16 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13209728

SOLUÇÃO CERTA � CONSULTADORIA EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 259 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505297159; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Solução Certa � Consultadoria
Empresarial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Rei Vilar, 25,
1.º, D, freguesia e concelho de Cascais.

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 a consultadoria empresarial captação
e mediação de clientes e fornecedores, pesquisas de mercado e servi-
ços 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 nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócia única: Maria de Lurdes Almeida.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200216

SIMÃO BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 121 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505367467; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 52/
010516.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido altera-
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dos os artigos 1.º n.º 2, 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antão Gonçalves, lote 7,
rés-do-chão, esquerdo, Talaíde, freguesia de Porto Salvo, concelho de
Oeiras.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma quota, de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200135

ANDINA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
PNEUS E BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 232 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505247127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010327.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANDINA � Importação e Ex-
portação Pneus e Borracha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda da Guia, 139-A, em
Santo António, freguesia e concelho de Cascais.

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 na importação, exportação, co-
mércio e distribuição de pneus e borracha.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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 Carlos Enrique

Echavarria.
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.

São sócios Carlos Enrique Echavarria e Renata Cristina da Silva
Echavarria Carmona.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200127

PUBLIDISING � PUBLICIDADE E MERCHANDISING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 009 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504136119;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 68-69/010307.

Certifico que, cessou funções de gerente Maria Irene Mesquita
Magro, por renúncia, em 15 de Março de 2001; e foi ainda alterado
parcialmente o pacto social, quanto ao artigo 3.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 5 100 000$ e outra do valor nominal de
4 900 000$, ambas pertencentes ao sócio Domingos Manuel Vieira
Apolinário.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200119

PRETEXTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 397 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504502603;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/010327.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º n.º 2 e 3.º n.º 1, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dona Maria I, 3, loja B,
freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2750 euros,
titulada pelo sócio António Manuel do Carmo Correia e outra no
valor nominal de 2250 euros, titulada pela sócia Maria de Fátima
Almeida Pinto da Rocha Correia.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200100

CASA DAS PRENDAS � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 140 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505367351; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/
010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa das Prendas � Brindes
Publicitários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Crespo, 15, fre-
guesia de Queijas, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na prestação de serviços de beleza
e estética. Comercialização e importação de artigos promocionais e
brindes publicitários. Pequenos arranjos de costura em peças de ves-
tuário.

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 de
3800 euros, da sócia Ana Rita Cerqueira de Matos; e duas iguais de
600 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Carlos Alberto
Gomes de Matos e Olga Maria de Oliveira Cerqueira de Matos.

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 Carlos Alberto
Gomes de Matos e Olga Maria de Oliveira Cerqueira de Matos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200160

SGCM � SOCIEDADE DE GESTÃO
CONDOMÍNIOS MIRAFLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 139 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505386143; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/
010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SGCM � Sociedade de Gestão
Condomínios Miraflores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Túlipas, 11-B,
em Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de gestão imobiliária
de prédios constituídos em regime de propriedade horizontal e
consultoria não jurídica.

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 Roberto de Jesus Pe-
reira Nunes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Roberto de Jesus Pereira Nunes e Rosa Maria Dioní-
sio Fernandes Pereira Nunes.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200178

VÍTOR PEQUITO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 255 (Cascais), identificação de pessoa colectiva
n.º 505374323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/
010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Pequito � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, vivenda
Pequito Fernandes, Bairro Massapes, Abóboda, freguesia de São
Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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 na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios, 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Pequito
Fernandes.

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.

São sócios Vítor Manuel Pequito Fernandes e Sandra Eugénia Chum-
bo Gonçalves Pequito.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200186

GASPAR DE ALMEIDA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 790 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505419815;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010404.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gaspar de Almeida & Duarte, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Dr. Alfredo
da Costa, lote 108, 2.º, D, no lugar e freguesia de Massamá, conce-
lho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma do
valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá 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.

São sócio José Luís Gaspar de Almeida e Ana Paula Ramos
Duarte de Almeida.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200232

JUVENAL COSTA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 793 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505413558; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Juvenal Costa � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Parque, lote 109,
1.º, direito, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas e
prestação de serviços de empreitadas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio único: Juvenal Moreira da Costa.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200240

AUTO TÁXIS FLOR DA NESPEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 794 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505425556;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Flor da Nespereira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro, 17,
2.º, direito, na Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

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 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

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, titulada pelo sócio Carlos Alberto Neves; e
outra do valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia Aida Mar-
ques Cantarinha Neves.

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 Carlos Alberto Neves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200259
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EUROKUADRA, EXECUÇÃO DE STANDS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 795 (Sintra), identificação de pessoa colectiva n.º 505390809;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROKUADRA, Execução de
Stands, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal da Ligeira, arma-
zém E, no lugar de Fervença, freguesia de Terrugem, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na execução, montagem, comer-
cialização e aluguer de espaços e stands, nomeadamente, carpinta-
ria, serralharia, iluminação, pintura e decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 12 500 euros, titulada pelo sócio João Pedro Gon-
çalves Gamboa Martins dos Santos; uma no valor nominal de
10 000 euros, titulada pelo sócio Mário Fernando Gonçalves Gamboa
Martins dos Santos; e outra no valor nominal de 2500 euros, titula-
da pela sócia Marisa Isabel Alves Martins dos Santos.

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 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 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.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200267

STILLGARSOLL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 796 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505363135; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
010404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STILLGARSOLL � Importação
e Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Figueira, Largo José
Lopes Miranda, no Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a

mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na comercialização, importação,
exportação e representação de combustíveis, lubrificantes, óleos,
máquinas agrícolas, veículos automóveis usados, animais vivos de
criação, produtos alimentares, artigos de decoração, vinhos e bebidas
alcoólicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 18 750 euros, pertencente ao sócio António José Miranda
Garcia; e uma do valor nominal de 6250 euros, pertencente à sócia
Maria Benedita Gomes de Almeida Soller Miranda Garcia.

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 António José Miranda
Garcia.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, 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.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200275

A FONTE � SOCIEDADE GESTORA DE LARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 701 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503866199; inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 46-47/010404.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quan-
to aos artigos 3.º e 4.º n.os 1 e 2, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
3500 euros e outra do valor nominal de 500 euros, ambas pertencen-
tes à sócia Teresa Maria Viana Soares Carneiro; e outra do valor
nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio António João Monteiro
Barata.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será no-
meada em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

Gerente designado: António João Monteiro Barata.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200283
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MOTOZAKI � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 401 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504221310;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 76/010409.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 2 250 000$ para 11 230 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 11 230 euros,e corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 7175 euros, titu-
lada pelo sócio Pedro Miguel Mendonça do Carmo; e outra no va-
lor nominal de 4055 euros, titulada pela sócia Carina Alexandra
Dragão Barnabé.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200313

ALMADA & VEIGA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 049/010522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505512831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
20010522.

Certifico que entre António Almada Tavares e António Moreira
da Veiga, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almada & Veiga � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Impasse da Trindade, 7, 3.º,
A, em Agualva-Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de
Sintra.

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 construção civil e
obras públicas.

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 3750 euros, pertencente ao sócio António Almada
Tavares; e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao
sócio António Moreira da Veiga.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou 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 dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234471

PRISMA AZUL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 339/
010503 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505467054;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/20010503.

Certifico que entre António Fernando Machado da Cunha e Ma-
ria Armanda de Jesus Pereira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Prisma Azul � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Mangericos, 55, 1.º,
direito, no Alto dos Gaios, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; comércio e representação de material e equipamento para cons-
trução, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: sendo uma do valor nominal de 14 800 euros, titulada pelo
sócio António Fernando Machado da Cunha; e outra do valor no-
minal de 200 euros, titulada pela sócia Maria Armanda de Jesus
Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do 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 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 nomeado gerente, o sócio António Fernando
Machado da Cunha.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234480

TRANSPORTES JORGE RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 848/
010417 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505424479;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20010417.

Certifico que, por Jorge Manuel Ribeira Rodrigues, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Jorge Rodrigues,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa Malvarosa, 3, 4.º, C,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representada por uma quota igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo porém, um dos seus elementos ter obrigatoriamente capaci-
dade profissional nos termos da lei.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a intervenção do gerente José Manuel Mina Lopes, com
capacidade profissional.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio único e o não sócio
José Manuel Mina Lopes, casado, residente na Rua da Fonte, 18, Fonte
Boa da Brincosa, Ericeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234498

AGROPECUÁRIA HERDADE SOBREIRO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 057/
010522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505470284;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/20010522.

Certifico que entre José Silvestre Salvador e Carlos Jorge Tomás
Ruivo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agropecuária Herdade Sobreiro
Verde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Granja, Várzea de
Sintra, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e exploração de agri-
cultura e pecuária e comercialização dos bens daí resultantes.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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 e o não sócio
Pedro Jorge Lavrador, residente na Quinta do Cerrado Grande, Vár-
zea de Sintra, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 13234501

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MACHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 056/
010522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505428180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/20010522.

Certifico que entre José Silvestre Lavrador e Carlos Jorge Tomás
Ruivo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Machada, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Granja, Várzea de
Sintra, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e exploração de agri-
cultura e pecuária e comercialização dos bens daí resultantes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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 e o não sócio
Pedro Jorge Lavrador, casado, residente na Quinta do Cerrado Gran-
de, Várzea de Sintra, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234510

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CAPELINHA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 053/
010322 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505427320;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20010522.

Certifico que entre José Silvestre Lavrador e Carlos Jorge Tomás
Ruivo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Capelinha
Branca, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Granja, Várzea de
Sintra, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e exploração de agri-
cultura e pecuária e comercialização dos bens daí resultantes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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 e o não sócio
Pedro Jorge Lavrador, casado, residente na Quinta do Cerrado Gran-
de, Várzea de Sintra, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234528

CHARCUTARIA GARRAFEIRA JOÃO
DE SOUSA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 305/
010531 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505453851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010531.

Certifico que, por José de Sousa Ferreira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Charcutaria Garrafeira João de
Sousa Ferreira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Virgílio Godinho, 5-
A, Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de charcutaria e garrafeira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, correspondente a uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234633

V. M. P. � AUDITORIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8315 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503053929;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/010328.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe, em socie-
dade anónima, tendo sido reforçado o capital de 20 000 000$ para
100 000 euros, que se passa a reger pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Forma, firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma VMP � Auditoria e Gestão, S. A.,
e tem a sua sede na Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão, B,
Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação do administrador único, poderá a
sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar sucur-
sais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representação per-
manente em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de audito-
rias, estudos e pareceres na área da gestão da informação e estudos
organizacionais no âmbito da gestão da empresa e aquisição e gestão
de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais
em outras sociedades ou constituir novas sociedades de responsabi-
lidade limitada, com objecto idêntico ou diferente e participar em
agrupamentos complementares de empresas, consórcios e associações.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 euros, representado por 20 000 acções, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são ao portador e serão representadas por títulos
de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � Os títulos serão subscritos pelo administrador único, podendo
as respectivas assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 5.º

Direito de preferência

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

2 � 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.

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

A sociedade tem por órgãos, a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham pelo menos, 100 acções, registadas em seu nome.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, pelo respectivo cônjuge, por qualquer descendente ou ascen-
dente, pelo administrador único ou por qualquer outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa.

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

ARTIGO 8.º

Convocatória da assembleia geral

1 � Para além dos casos legalmente previstos, a assembleia geral
será convocada e reunirá, sempre que o administrador único, o fiscal
único ou os accionistas que sejam titulares de acções correspondentes
a pelo menos, 5% do capital social, solicitem ao presidente da mesa
a sua convocação, com simultânea indicação da ordem do dia e da
justificação da necessidade da reunião da assembleia.

2 � A assembleia geral só poderá reunir e deliberar em primeira
convocação, estando presentes accionistas titulares da maioria abso-
luta do capital social, ressalvando-se as disposições legais e contra-
tuais que exijam quórum de reunião e deliberação diferente.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral, será constituída por um presi-
dente e um secretário, eleitos pela assembleia geral pelo período de
três anos, os quais podem ser accionistas ou não.

2 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é reno-
vável, mantendo-se estes em efectividade de funções até à posse dos
membros que os venham a substituir.

ARTIGO 10.º

Administrador único

1 � A administração da sociedade, compete a um administrador
único.

2 � O administrador único pode ou não ser accionista, exercerá as
suas funções com dispensa de caução e será eleito pelo período de
três anos, podendo ser reeleito.

3 � O administrador único poderá nomear procuradores da socie-
dade nos termos gerais de direito e no âmbito da lei.

ARTIGO 11.º

Competência do administrador único

1 � Ao administrador único compete representar e gerir a socie-
dade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 � É, porém, vedado ao administrador único vincular a sociedade
em actos estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 12.º

Representação

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único ou
de um procurador, nos termos dos respectivos poderes.

ARTIGO 13.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade, é exercida por um fiscal único,
eleito em assembleia geral, que também elege o suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

Disposições diversas

1 � O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as con-
tas e o balanço com referência a 31 de Dezembro.
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2 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, retirada a parte
destinada a constituir as reservas obrigatórias, terão o destino que lhes
for dado por deliberação da assembleia geral, sem qualquer limitação
que não seja decorrente de disposição legal imperativa.

3 � A sociedade dissolve-se nos termos da lei.

ARTIGO 15.º

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados, para o triénio de 2001-2003, os seguin-
tes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Virgínia Maria Ramos Pedro,
casada, residente na Rua de Paul Harris, 9, 2.º, esquerdo, Oeiras; secre-
tário � Afonso Jorge Alves Pereira Marques, casado, residente na
Avenida de Miguel Bombarda, 128, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Administrador único: Alina Maria Ramos Pedro Vaz, casada, resi-
dente na Rua de Brito Pais, 8, 4.º, esquerdo, Miraflores, Algés,
Oeiras.

Fiscal único: efectivo � Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Manuel Alberto Gaspar
Soares, casado, residente na Rua de Julieta Ferrão, 12, sala 304, Lis-
boa; suplente � João Pedro Pereira Matos, casado, residente na
Avenida de 5 de Outubro, 49, Anadia.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165674

VILA GALÉ � CINTRA INTERNACIONAL
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 697 (Cascais), identificação de pessoa colectiva
n.º 505127628; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/
010327.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 000 000 euros para 1 900 000 euros, tendo sido
alterados os artigos 3.º n.os 1 e 5, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
1 900 000 euros, dividido em 380 000 acções, com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

5 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, exigir
dos accionistas prestações acessórias, de natureza pecuniária, até ao
limite de 6 000 000 euros e sujeitas a reembolso no prazo que a de-
liberação fixar, com carácter gratuito.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165550

FRUSTOCK � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6537 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502899581; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 52/
010327.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 15 000 000$ para 150 000 euros, tendo sido al-
terado o artigo 3.º e adicionado o n.º 2, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 150 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas
iguais, cada uma de 75 000 euros, na titularidade uma em cada um
dos sócios Isabel Maria de Brito Lobato de Faria Seifi e Mehrdad Seifi.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res até ao triplo do capital social.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12821128

PROCLEAN � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 501 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504180657; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 10-11/010327.

Certifico que, cessou funções de gerente Sandra Regina Carmona
Antunes e Mony Maron Saad, por renúncia, em 19 de Fevereiro de
2001; e foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto ao
artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação compete
aos sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Os gerentes, serão ou não remunerados, conforme se venha a
deliberar em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura dos dois
gerentes.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14027402

R. G. � FORMULÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6421 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501812210;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 53/010327.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 15.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
1) Pela assinatura de um só ou mais administradores;
2) Pela assinatura de um só mandatário ou procurador da socie-

dade, dentro dos limites e em conformidade com o mandato que lhe
for conferido para fim especial.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pata respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13395181

ALFAQUATRO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 972 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 504143077; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/010327.
Deslocação de sede para a Rua de Abel Manta, lote 5, 1.º, B, Mem

Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165437
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ANTÓNIO DA SILVA CARAPUÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2225 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500632570;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/010327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 30/010327, averbamento n.º 3.
Deslocação de sede para a Rua do Professor Mário de Azevedo Gomes, 3,

3.º, esquerdo, Tapadas das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165542

ALCÂNTARA, SOARES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4567 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501428038;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 57-58/010328.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
uma de cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, já nomeados
gerentes, sendo necessária a assinatura de dois gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos e para a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

Mais certifico que, cessou funções de gerente João Paulo dos San-
tos, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2000.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165585

TRANSPORTADORA CENTRAL DE AGUALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1020 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500555761;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/010320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 57/010320.
Designação para gerente de Nuno Álvaro Ferreira Bernardo, em

19 de Março de 2001.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200054

NATURA LUZ � IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 240 (Cascais); identificação de pessoa colectiva

n.º 505313162; inscrição n.os 1 e 3; números e data das apresenta-
ções: 44-46/010328.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Natura Luz � Importação, Ex-
portação de Brindes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Bartolomeu, ar-
mazém 3-A, Adroana, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a importação e exportação de brindes
em geral, designadamente, infantil, têxtil,decoração, cozinha, mas-
sagem, banho, velas, porta-velas, incensos, essências, bijuteria, com-
plementos de moda, artesanato e produtos naturais, franchising da
marca Natura Selection, em Portugal e, ainda, a comercialização de
bens e a prestação de serviços conexos com aquelas actividades.

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 4900 euros, pertencente ao sócio José Lopez Miguez; e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Natura
Invicta � Importação, Exportação de Brindes, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um dos ge-
rentes.

2 � Os gerentes exercerão o cargo, com ou sem remuneração,
consoante for deliberado em assembleia geral.

3 � Salvo deliberação da assembleia geral, fica vedado à gerên-
cia obrigar a sociedade em actos e contratos que não respeitem a
negócios da mesma tais como abonações, fianças, letras de favor e
outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, pode a sociedade partici-
par no capital de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do
seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada, reme-
tida para a residência e domicílio dos sócios com, pelo menos, a
antecedência de 15 dias.

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.
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Mais certifico que, em consequência da cessão de quotas, altera o
contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual fica com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota desse valor nominal
pertencente ao sócio José Lopez Miguez.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165925

RODRIGUES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9536 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503469815;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 27/010328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 7, averbamento n.º 1, apresentação n.º 27/010328.
Cessação de funções de gerente de Sérgio Rodolfo Aguiar Gomes

Pinto, por renúncia, em 4 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165836

DOCTORTEL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 554 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504476530; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 24-25/010328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada o
seguinte:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de
João Miguel Craveiro Lopes Cortez de Lobão, por renúncia, em
15 de Fevereiro de 2001.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 25/010328.
Designação por cooptação de Maria Bandeira de Mello Mathias

Cortez de Lobão, casada, em 16 de Fevereiro de 2001.
Ratificação: 15 de Março de 2001.
Prazo: triénio em curso de 1999-2001.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13165810

FORJA REAL � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICO
DE ARTIGOS EM FERRO FORJADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 161 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505058421;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/001030.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Forja Real � Comercialização e Fabri-
co de Artigos em Ferro Forjado, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr.
Félix Alves Pereira, 8, 1.º, direito, em Sintra, freguesia de Santa Maria
e São Miguel, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem

como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação, em território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o de comercialização e fabrico de
artigos em ferro forjado, artístico e decorativo, recuperadores de ca-
lor, salamandras, fogões em ferro, ferragens, fechaduras, latões, fer-
ramentas eléctricas e manuais, artigos decorativos para o lar.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, mesmo com objecto diferente, bem como associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7482 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 1870 euros, do só-
cio José António Marranita Pimpão; e duas iguais de 2806 euros cada
uma, uma de cada um dos sócios Andreia Catarina Alvelos Gomes e
Bernardo José Alvelos Pimpão.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas a não associados, depende do consentimento da
sociedade, gozando os sócios não cedentes do direito de preferência
na aquisição das mesmas.

6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 20 000 euros.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou morte do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleia gerais, por mais de três anos consecutivos;
e) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de di-

vórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 10852760

TURISCARNAXIDE � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 275 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504948180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 44/010507.
Cessação de funções de gerente de Hugo Miguel Martins Varela e Nuno

Manuel Chousal Portela Mendes, por renúncia, em 14 de Abril de 2000.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 45/010507.
Designação para gerente de Adriana Paula de Brito Rodrigues Varela,

casada, em 14 de Abril de 2000.
Inscrição n.º 2, averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/010507.
Cessação de funções de gerente de Adriana Paula de Brito Ro-

drigues Varela, por renúncia, em 12 de Janeiro de 2001, com efei-
tos a partir de 1 de Fevereiro de 2001.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 47/010507.
Designação para gerentes de Hugo Miguel Martins Varela e Nuno

Manuel Chousal Portela Mendes, em 1 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13202561



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 5 de Julho de 2001 14 366-(113)

ORIGINARTE � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 769/
010330 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma ORIGINARTE � Decoração, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Bom Pastor, armazém
3, Camarões, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a decoração e a comercialização e
representações de artigos para decoração.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 1 000 000$
cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhora ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias desde já designadas
como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

Disseram ainda as outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Fazer o levantamento integral do capital para aquisição de equi-

pamento;
c) Celebrar contratos de leasing e outros contratos para aquisição

de equipamentos e veículos automóveis.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13208578

HARPENER PORTUGUESA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7521/
940407 (Cascais); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 7/010330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções de gerente.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/010330.
Cessação de funções de gerente de Rolf Bierwirth, por renúncia,

em 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 09797947

MPM � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5488 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502577037;
inscrições n.os 7-10; números e data das apresentações: 34-37/
010409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 34/010409.
Reforço e redenominação de capital.
Montante do reforço: 120 500$, realizado em dinheiro e subscrito

pelo sócio Miguel Maria Pinto Mascarenhas Cardoso de Oliveira,
com a quantia de 66 275$ e pela sócia Maria do Rosário da Cunha
Policarpo da Silva Pinto Mascarenhas.

Capital: 250 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Miguel Maria Pinto Mascarenhas Cardoso de Oliveira,

137 500 euros;
2) Maria do Rosário da Cunha Policarpo da Silva Pinto Masca-

renhas, 112 500 euros.

Mais certifico que, após as cessões de quotas efectuadas foi altera-
da a redacção do artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma com o va-
lor nominal de 6875 euros, pertencente ao sócio Miguel Maria Pinto
Mascarenhas Cardoso de Oliveira; uma com o valor nominal de
5625 euros, pertencente à sócia Maria do Rosário da Cunha Poli-
carpo da Silva Pinto Mascarenhas; e uma com o valor nominal de
237 500 euros, pertencente à sócia C. P. M. Investements, Ltd.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13208071

STANDSINTRA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 788 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504690949; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 50/
010517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 50/010517.
Designação para gerente de Jorge Humberto dos Santos Dias Afon-

so, casado, em 10 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13223445

TRACEVIA � SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA
E GESTÃO DE TRÁFEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9391;
identificação de pessoa colectiva n.º 501078894; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 25/010427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 22, apresentação n.º 25/010427.
Designação do conselho de gerência, em 19 de Março de 2001.
Presidente � José Maria de Moura Martins Leitão; vogais � Carlos

Humberto Marques Correia e João Luís Sequeira Neto.
Prazo: triénio de 2001-2003.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13214152
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HLC � CENTRAIS DE COGERAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 158 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503989207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 3, apresentação n.º 5/010406.
Cessação de funções de fiscal único, efectivo e suplente, de respec-

tivamente Moreira, Valente & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Carlos de Jesus Pinto de Carva-
lho, revisor oficial de contas; e José Oliveira Moreira, revisor oficial
de contas, por renúncia, em 24 de Agosto de 2000.

Inscrição n.º 9, apresentação n.º 6/010406.
Designação de fiscal único em 11 de Setembro de 2000.
Fiscal único: efectivo � A. Gonçalves Monteiro e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Antó-
nio Gonçalves Monteiro, revisor oficial de contas; suplente � João
José Lopes da Silva, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio em curso de 1997-2000.
Inscrição n.º 7, averbamento n.º 2, apresentação n.º 7/010406.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de Ar-

mando de Almeida Ferreira, por renúncia, em 20 de Outubro de 2000.
Inscrição n.º 10, apresentação n.º 8/010406.
Designação por cooptação para vogal do conselho de administração

de João Carlos Barros Pimenta, casado, em 26 de Outubro de 2000.
Ratificação: 27 de Outubro de 2000.
Prazo: quadriénio em curso de 1999-2002.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13169076

HMC � TELEMÓVEIS E GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 105 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504494740; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 62-63/010406.

Certifico que, cessou funções de gerente Nuno Alexandre Teixeira
de Matos Mina, por renúncia, em 10 de Maio de 2000; e foi alterado
parcialmente o pacto social, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 900 000$, do sócio
Hélder Jorge Neves Simões e uma de 100 000$, da sócia Célia Cris-
tina Neves Simões.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do já gerente Hélder Jorge Neves Si-
mões e da ora nomeada gerente, Célia Cristina Neves Simões.

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

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 08912351

ARMÉNIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 246/
010330 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arménio Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Alexandre Hercula-
no, 13, Aldeia de Juzo, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de engenharia, insta-
lações especiais; construção, representação de equipamentos electró-
nicos e aeroportuários, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 25 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14775891

COMBUSLINHA � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 250/
010330 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
010330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMBUSLINHA � Sociedade de
Comercialização de Combustíveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Joaquim de
Almeida, posto BP, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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 a exploração de postos de abasteci-
mento de combustíveis, de túneis de lavagem, representação e co-
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mercialização de produtos químicos e derivados de petróleo, comér-
cio retalhista de produtos alimentares e de bebidas, utilidades domés-
ticas, jornais, revistas, tabaco, acessórios para veículos, brinquedos,
cosméticos, artigos de higiene e de viagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 14775875

ALGESMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9978/
960306 (Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 2-3/010328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções de gerente e alteração parcial 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 realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, 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, 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 � São gerentes, os sócios Alberto Jorge Matos Pacheco e José
Luís de Araújo Pereira Chaves Silvério, já designados.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/010328.
Cessação das funções de gerente de Arminda Pereira Marques Vieira,

por renúncia.

O texto completo do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13180681

PARRO & DIONÍSIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4342 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501762507;
número e data da apresentação: 42/991014.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1998.

16 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro dos Santos. 08848475

VILA REAL
PESO DA RÉGUA

GOUVEIA & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 293; identificação de pessoa colectiva n.º 501315918; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/010601.

Certifico que, por escritura de 24 de Maio de 2001, fl. 105 do li-
vro n.º 121-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, os sócios da
sociedade em epígrafe, com sede na Rua da Ferreirinha, freguesia e
concelho de Peso da Régua, procederam à redominação do capital
substituindo o artigo 3.º e acrescentaram uma nova cláusula ao pacto
inicial, na forma seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
54 867,78 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor de
27 433,89 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios An-
tónio de Gouveia Rebelo e Maria Alice de Melo.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas à sociedade prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, desde que aprovadas em assembleia geral
por todos os sócios.

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

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09049614
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