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4.  Empresas � Registo comercial

BRAGA
GUIMARÃES

A. GOUVEIA, L.DA

Sede: Monte Largo, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 500303479; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11071915

GOUVEIA & CASTRO, L.DA

Sede: Monte Largo, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501058354; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11071966

INJECTPLASTIC, L.DA

Sede: Preguiceira, Taboadelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3208;
identificação de pessoa colectiva n.º 502190698; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11071974

SEBASTIÃO & MARTINS, L.DA

Sede: Bouça da Torre, Prazins (Santo Tirso), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1720;
identificação de pessoa colectiva n.º 501098526; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14816881

CONFECTLAR � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Marcado de Baixo, Pinheiro, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6769;
data da apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11072415

IRMÃS VAZ, L.DA

Sede: Estaleiros, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760218; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11072121

IMOBILIÁRIA MIRAVAZ, L.DA

Sede: Estaleiros, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4808;
identificação de pessoa colectiva n.º 503412422; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11072083

INFLAÇÃO NEGATIVA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Gaveto das Ruas de São Francisco e da Praça
da República do Brasil, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5207;
identificação de pessoa colectiva n.º 503674974; data da apresenta-
ção: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817128

SILVA MARTINS & BAPTISTA, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, 111, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1854;
identificação de pessoa colectiva n.º 501186573; data da apresenta-
ção: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817136

ANTÓNIO AFONSO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 167-169, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4982;
identificação de pessoa colectiva n.º 503523526; data da apresenta-
ção: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817144
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CONFECÇÕES FRANCISCO DE OLIVEIRA
& FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Saudade, Edifício Codeceira, lote 27, bloco 1,
rés-do-chão, loja 2, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4189;
data da apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817152

TRIJOIAS � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Pevidém, lote 33, Selho (São Jorge),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4946;
identificação de pessoa colectiva n.º 503506362; data da apresenta-
ção: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817187

DOMINGOS DE FREITAS E FREITAS, L.DA

Sede: Rua de 24 de Junho, 53, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6158;
identificação de pessoa colectiva n.º 504276689; data da apresenta-
ção: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817179

PENAFORT � INDÚSTRIAS TÊXTEIS E GRÁFICAS, S. A.

Sede: Rua de Paulo VI, 91, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 501366253; data da apresenta-
ção: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14817195

FERNANDO FERNANDES & MENDES, L.DA

Sede: Rua Nova dos Bombeiros, 47, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5798;
identificação de pessoa colectiva n.º 504070576; data da apresenta-
ção: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11001496

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA
DR. JORGE MARQUES DA SILVA & DR.A ALDA VALE, L.DA

Sede: Rua Nova dos Bombeiros, 27, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6438;
identificação de pessoa colectiva n.º 504731777; data da apresenta-
ção: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000120

CANHOTA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5507;
identificação de pessoa colectiva n.º 503857076; data da apresenta-
ção: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000112

RIVATAIPAS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Montinho, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6995;
identificação de pessoa colectiva n.º 505146088; data da apresenta-
ção: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000066

ROSAND � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Pevidém, lote 34, Selho (São Jorge),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6515;
identificação de pessoa colectiva n.º 504618946; data da apresenta-
ção: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 14817071

CONSTRUÇÕES J. A. RAMOS, L.DA

Sede: Ribeiro de Cima, Infantas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6304;
identificação de pessoa colectiva n.º 504345940; data da apresenta-
ção: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referentes à prestação de con-
tas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11072563
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CASTELO BRANCO
VILA DE REI

MARMOINVESTIMENTOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 111/
010802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010802.

Certifico que entre os sócios José Pedro Ramos, casado com
Anabela Neves da Silva Ramos em comunhão de adquiridos, Pedro
Miguel Marçal Ferreira, solteiro, maior, residentes em Palhota, Vila
de Rei, e Daniel Esteves Martins, casado com Paula Maria Barata
Lima Martins em comunhão de adquiridos, residente na Avenida das
Forças Armadas, 637, 1.º, direito, Abrantes, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARMOINVESTIMENTOS �
Sociedade de Construções, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial,
lote 22, freguesia e concelho de Vila de Rei.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a Sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais
e outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto: construção civil, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A Sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com o objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e está dividido em três quotas de 5000 euros, uma de
cada sócio.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento pré-
vio da Sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela os sócios
não cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da Sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas a um ou
mais gerentes designados em assembleia geral, ficando desde já de-
signados gerentes todos os sócios.

2 � A Sociedade fica obrigada com as assinaturas conjuntas dos
gerentes José Pedro Ramos e Daniel Esteves Martins.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou apreendida e ven-

dida judicialmente ou administrativamente ou de qualquer outra for-
ma sujeita a procedimento judicial;

d) Falência ou insolvência do seu titular;
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a Sociedade,

lesando os seus interesses;
f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da Sociedade.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Declararam ainda os outorgantes que ficam desde já autorizados
os gerentes designados a proceder ao levantamento do capital so-
cial, depositado nos termos legais, para fazer face às despesas com
a realização deste contrato, seu registo e publicações, e com a ins-
talação da sociedade e a adquirir para esta quaisquer bens imóveis ou
direitos, assumindo a Sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, neste período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

7 de Agosto de 2001. � A Ajudante em exercício, Paulina Ma-
ria Jesus Antunes Correia. 12401099

FARO
LAGOA

DORDONNAT & POULAIN, L.DA

Sede: Rua do Paraíso, 4, Carvoeiro

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 512/051288; identificação de pessoa colectiva n.º 502071958.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2000.

2 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 06386695

LEIRIA
LEIRIA

IMPORTADORA DE CAFÉS D. DINIS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 17 e 43, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 537, C-2;
inscrição n.º 10 995, E-22; número e data da apresentação: 59/
20010716.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, sendo o pra-
zo para a liquidação de três anos a contar de 30 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 10-2-125 975

LOURENÇO, SOARES & CRESPO, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 48, C-1;
inscrição n.º 10 997, E-22; número e data da apresentação: 61/
20010716.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, sendo o pra-
zo para a liquidação de três anos a contar de 1 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 10-2-125 973

MANUEL PINTO DA SILVA SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua de D. Dinis, 1, 3 e 5, e Largo de Paio Guterres, 7,
8 e 8-A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9, C-1;
inscrição n.º 10 996, E-22; número e data da apresentação: 60/
20010716.
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Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, sendo o pra-
zo para a liquidação de três anos a contar de 15 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 10-2-125 974

PORTO DE MÓS

MARGON � MATERIAIS E REVESTIMENTOS
MODERNOS PARA EDIFICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 47/
600831; identificação de pessoa colectiva n.º 500182701.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278631

CARLOS ALBERTO SILVA MARQUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1469/991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504759620.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278801

IMAGEM � GINÁSTICA PASSIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1285/971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503972649.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278798

SOCIEDADE CERÂMICA SILMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 148/
711004; identificação de pessoa colectiva n.º 500264406.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278780

TRANSPORTES VARATOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1456/991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504660870.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278771

TIAGO & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1424/990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504415697.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278763

SONHO MEU � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1470/991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504752545.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278755

MONJOLO � MÓVEIS RÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1401/990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504346067.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16278747

LISBOA
ALENQUER

THYSSEN PORTUGAL � AÇOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 310/
800723; identificação de pessoa colectiva n.º 500696845; inscrição
n.º 24; número e data da apresentação: 3/010402.

Certifico:
1.º Que foi registado o reforço de capital e alteração parcial do

contrato, sendo a importância do aumento realizado por incorpora-
ção de reservas livres, subscritas do seguinte modo:

Pela sociedade sócia Thyssen Krupp Werkstoffe GMBH, com a
quantia de 551 861$;

Pela sociedade sócia Thyssen Edelstahl Vertriebs und Service Gmbh,
com a quantia de 2439$, e dada nova redacção ao artigo 4.º, que
fica sendo o seguinte:

4.º

1 � O capital social é de 1 150 000 euros.
2 � As quotas encontram-se divididas do seguinte modo:
a) Uma quota no valor de 1 145 000 euros, pertencente à sócia

Thyssen Krupp Werkstoffe Gmbh;
b) Uma quota no valor de 5000 euros, pertencente à sócia

Thyssen Edelstahl Service Gmbh.

2.º Que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 1 de Outubro de 1999 a 30 de Setembro de 2000.

Conferida, está conforme.

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

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 12173525
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APOIO CERTO � CONSULTORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1523/
000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504861425; data da
entrega dos documentos: 010601.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034189

ALFREDO, AFONSO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 305/
800317; identificação de pessoa colectiva n.º 500979553; data da
entrega dos documentos: 010515.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047345

NUTECAL � NUTRIÇÃO E TECNOLOGIA
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1417/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504608045; data da
entrega dos documentos: 010515.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 12173975

JAC � CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 510/
880108; identificação de pessoa colectiva n.º 501917853; data da
entrega dos documentos: 130901.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047515

TRANSPORTADORA DAS OBRAS NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 840/
930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502914238; data da
entrega dos documentos: 010725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047051

ARGIQUARTZO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 358/
820805; identificação de pessoa colectiva n.º 501303014; data da
entrega dos documentos: 010731.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11399724

ARTES DO BRUXO � DESIGN DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1610/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505000687; data da
entrega dos documentos: 010625.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 14110474

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 370/
830105; identificação de pessoa colectiva n.º 501341790; data da
entrega dos documentos: 010627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029835

TRANSPORTES BAILÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1334/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504166085; data da
entrega dos documentos: 010824.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047647

TRANSPORTES FADINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 127/
680318; identificação de pessoa colectiva n.º 500425736; data da
entrega dos documentos: 010627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029843

ESCOLA DE CONDUÇÃO DAMIÃO DE GÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1082/
951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503575925; data da
entrega dos documentos: 010522.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 12173916
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TRANSPORTES VICENTE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 155/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503784940; data da
entrega dos documentos: 010627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047078

TRANSPORTES CARVALHO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1247/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 503993034; data da
entrega dos documentos: 010726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047060

ABGI � SOCIEDADE GESTORA DE IMÓVEIS
DA ABRIGADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1214/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503896250; data da
entrega dos documentos: 010522.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 12173924

TRANSPORTES RODRIGUES & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1159/
961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503785008; data da
entrega dos documentos: 010726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047094

PANIFICADORA FLOR DO CARREGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 95/
640213; identificação de pessoa colectiva n.º 500210896; data da
entrega dos documentos: 010726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047086

QUINTA DA MOITA � SOCIEDADE
DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 950/
940513; identificação de pessoa colectiva n.º 502210230; data da
entrega dos documentos: 010730.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047159

CORTEZIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1565/
000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504999559; data da
entrega dos documentos: 010713.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034600

GINEFRANCA � CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1213/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503896276; data da
entrega dos documentos: 010710.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034375

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA
PORTO SOLAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 522/
880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501956352; data da
entrega dos documentos: 010529.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 12172871

CERÂMICA DE SÃO SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 216/
740824; identificação de pessoa colectiva n.º 500062102; data da
entrega dos documentos: 010716.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034219

IMOCORREIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 599/
891009; identificação de pessoa colectiva n.º 502226897; data da
entrega dos documentos: 010713.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13035894
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GADUS MORHUA � COMÉRCIO E SERVIÇOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1419/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504391550; data da
entrega dos documentos: 010719.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034898

ALENVETER � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 981/
940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503263958; data da
entrega dos documentos: 010827.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029398

SIGRO-OCASIÃO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1137/
960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503711624; data da
entrega dos documentos: 010628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11388889

A TENDA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1116/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503658600; data da
entrega dos documentos: 010628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13196073

AUTO TÁXIS PROGRESSO VILA POUQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1344/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 500431469; data da
entrega dos documentos: 010612.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13028375

POULTRIMEX � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1407/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504358219; data da
entrega dos documentos: 010529.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13028014

FRUMONTEIRO � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 707/
910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502594942; data da
entrega dos documentos: 010621.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029070

MARTINHO & MARTINHO � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 524/
880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501956921; data da
entrega dos documentos: 010822.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047817

RESTAURANTE O VALADAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1101/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503612022; data da
entrega dos documentos: 010913.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047809

FARMÁCIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 722/
911111; identificação de pessoa colectiva n.º 502643340; data da
entrega dos documentos: 010528.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13028154

AGOSTINHO GOMES & FILHOS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1237/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503977071; data da
entrega dos documentos: 010913.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047736
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LISBOA � 1.A SECÇÃO

EXA-CABLE � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7293/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 500190690;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 24/25/20010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos António Antunes Mota,

por renúncia, em 20 de Novembro de 2000.
Designaçao de gerente, em 17 de Novembro de 2000, de Augusto

Manuel dos Santos Fonseca e Pedro Miguel dos Santas Fonseca.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073486

AUTO TÁXIS CARLIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9741/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 504588338;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 2 de Abril de 2001, de Mário da Cruz

Cardoso.
Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073150

EUROAMER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 003/20010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505427478; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20010418.

Certifico que foi constituida a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EUROAMER � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na
Rua do Carmo, 42, 9.º, letra D, e durará por tempo indeterminado
a contar da data do registo definitivo deste contrato.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, nos termos e condições esta-
belecidos em deliberação dos sócios.

3 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações, ou ou-
tras formas de representação onde houver por conveniente, nos
termos estabelecidos em deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, o que equivale a 1 002 410$,
totalmente realizado, e encontra-se dividido em duas quotas, uma com
o valor nominal de 4900 euros, pertencente à Euroamer Holding �
SGPS, S. A., e outra com o valor nominal de 100 euros, pertencen-
te a Artur Manuel de Oliveira Rodrigues Albarran.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à caixa social, nas con-
dições acordadas com a gerência e poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até 20 000 euros, mediante de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas a estranhos não depende do consenti-
mento da sociedade, tendo os sócios não cedentes e na proporção
das suas quotas, direito de preferência com eficácia real nestas trans-
missões.

2 � O sócio cedente notificará cada um dos outros sócios, por
carta registada com aviso de recepção, para as respectivas residên-

cias, conforme constar da escrituração e documentos sociais, da pro-
jectada cessão de quota ou de parte dela, e das condições em que a
mesma se irá efectuar.

3 � Qualquer sócio que queira preferir na cessão da quota deverá
comunicá-lo ao cedente, no prazo de 10 dias a contar da recepção
da notificação prevista no número anterior, e pela mesma forma aí
prevista.

4 � Se mais de um sócio quiser exercer o seu direito de preferên-
cia, a quota cedenda será dividida pelos interessados entre si na pro-
porção das respectivas quotas, salvo se os sócios acordarem noutra
proporção.

5 � A falta de resposta à notificação pelos restantes sócios, no
prazo em que lhes incumbe dá-la, entende-se como renúncia aos res-
pectivos direitos de preferência, podendo o sócio interessado livre-
mente transaccionar a quota ou parte da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio, independen-
temente do seu consentimento, no prazo de 90 dias subsequentes ao
conhecimento do facto por algum dos gerentes, nos seguintes casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, por sentença judicial tran-
sitada em julgado, ou, sendo pessoa colectiva, seja dissolvida.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer só-
cio, mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos
em deliberação dos sócios.

3 � O pagamento da contrapartida devida pela amortização da
quota será fraccionado em 24 prestações mensais, a efectuar no úl-
timo dia útil de cada mês dentro do prazo de dois anos, após a fixa-
ção definitiva da contrapartida.

4 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio, sem que a respectiva quota seja amortizada ou adquirida,
a indicação do representante dos herdeiros do sócio falecido ou do
incapaz deverá ser comunicada à sociedade no prazo de 30 dias a
contar do falecimento ou do trânsito em julgado da sentença que
decrete a incapacidade ou a inabilidade.

ARTIGO 6.º

1 � Não é permitido a qualquer um dos sócios exercer, directa
ou indirectamente, por conta própria ou alheia, actividade concor-
rente com aquela exercida pela sociedade.

2 � A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu
próprio capital, nos termos de deliberação dos sócios, com obser-
vância das regras legais imperativas.

3 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade adquirir
participações em sociedades com objecto diferente do que esteja
exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por sócios ou não só-
cios, que exercerão os cargos, com ou sem remuneração, consoante
for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Artur Manuel de Oliveira
Rodrigues Albarran, William F. Hasselberger e Alan Ivan Kay.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

4 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
dos gerentes, ou a de um mandatário da sociedade com poderes es-
peciais.

5 � Os gerentes são nomeados pelo prazo de um ano, renovável,
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija
outras formalidades, são convocados por cartas registadas dirigidas
aos sócios com antecedência não inferior a 15 dias.

2 � É permitida a representação dos sócios por estranhos nas
assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

1 � Os lucros apurados, depois de deduzidos 5%, pelo menos, para
a reserva legal, sempre que este fundo não se encontre suficiente-
mente integrado, serão distribuídos conforme deliberado pelos só-
cios.
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2 � Sem o acordo dos sócios, nenhum sócio poderá levantar
quaisquer importâncias que lhe tenham sido atribuídas sem que se
encontrem pagas as suas dívidas para com a sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, qualquer sócio pode
exonerar-se da sociedade quando a sociedade deliberar, contra seu
voto expresso, um aumento de capital social a subscrever total ou
parcialmente por terceiros, a mudança do objecto social, a prorro-
gação da sociedade, a transferência da sede para o estrangeiro ou o
regresso à actividade da sociedade após a deliberação de dissolução.

2 � A exoneração só pode ter lugar se estiverem inteiramente
liberadas todas as quotas do sócio.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 � Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os geren-

tes em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem
deliberados pelos sócios.

ARTIGO 12.º

Todas as questões emergentes deste contrato ou da sua execução
serão dirimidas por um tribunal arbitral composto por três árbitros,
um designado por cada uma das partes e o terceiro escolhido por
esses dois, o qual se instalará na comarca de Lisboa e julgará sem
recurso.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073168

BNC CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7970/981217; inscrições n.os 2/3; números e data das apresenta-
ções: 30/31/20010420.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio 2001-2003, por de-

liberação de 23 de Março de 2001.
Conselho de administração: presidente, Adriano Manuel da Rocha

Carvalho, residente na Rua do Engenheiro Vieira da Silva, 3-H, 6.º,
direito, Lisboa; vogais: César Alexandre Xisto, residente na Rua da
Imprensa Nacional, 84, 1.º, esquerdo, Lisboa, José Manuel Piriquito
Costa, com sede na Rua do Professor Dr. Virgílio Machado, 15, 5.º,
esquerdo, Queluz.

Fiscal único: efectivo, Lampreia & Viçoso, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, residente na Avenida de Elias Garcia, 176,
2.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Donato João Lourenço Viçoso, revi-
sor oficial de contas, residente na Avenida de Elias Garcia, 176, 2.º,
esquerdo, Lisboa.

Redenominaçao e reforço de capital e alteração parcial do con-
trato quanto ao artigo 3.º, n.º 1, e renominalização de acções.

Reforço: 241 000$ por incorporação de reservas.
Capital: 500 000 euros, representado por 100 000 acções com o

valor nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13075225

ARQUITEJO UM � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4598/940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503212881;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/010420.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Estrada de Benfica, 501, rés-do-chão,

esquerdo, freguesia de Benfica.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13075292

ENTREPOSE, INGEROP, GTM, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33/960517; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 9/10/010420.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Thierry Bloch, por renún-

cia, em 15 de Maio de 2000.
Designaçao do administrador, Jean François Robert, residente na

Rua do Banco, 10, Monte Estoril, para o biénio 2000-2001, por
deliberação de 15 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13074601

AUTO TÁXIS CENTRAIS AVELIDARTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 783/680711; identificação de pessoa colectiva n.º 500319421;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 7/8/20010419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato, quanto ao

artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado

em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais.
Redacção do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 501 205$ cada, uma de cada um dos sócios.

Foi ainda registado o seguinte:
Redenominacão de capital e alteração parcial do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Redacção do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, uma de cada um dos sócios.

Sócios: António Duque Pereira e Jesuina Maria Lopes Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073818

DEPOCASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
RÁPIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 422/641211; identificação de pessoa colectiva n.º 500084319;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 5/2010419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua dos Arneiros, 64, freguesia de

Benfica, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073516

AGÊNCIA FUNERÁRIA AJUDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 008/20010419; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/2010419.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Agência Funerária Ajudense, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Brotero, 6, em Lisboa (freguesia
da Ajuda).

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, filiais ou qualquer outro tipo de
representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de funerais e cre-
mações.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 010 000$ correspondente à soma de duas quotas iguais de 505 000$,
uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
constituídas ou a constituir, seja qual for a sua natureza, tipo e ob-
jecto, mesmo que regulados por leis especiais, bem como associar-se
sob qualquer outra forma, com quaisquer outras entidades, singulares
ou colectivas, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios e a sua divisão para o efeito
não carecem do consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos carece
do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e
os sócios em segundo do direito de preferência, caso seja onerosa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com as assinaturas de dois gerentes.

2 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.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, arrolamento,

por arrematação, adjudicação em juizo ou por qualquer forma one-
rada ou sujeita a procedimento judicial ou fiscal, falência ou insol-
vência do seu titular ou cessão gratuita a terceiros;

c) Sempre que em processo movido pela sociedade, o titular for
vencido ou se o sócio accionar a sociedade e não tiver ganho da
causa ou não fizer acordo;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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 dos votos correspon-
dentes ao capital social.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a  ter-
ceiros.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13074555

D-MAIL, VENDA DIRECTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 007/20010419; identificação de pessoa colectiva

n.º 505448327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
2010419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, duração, objecto e sede

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma D-Mail, Venda Directa, S. A.
2 � A sociedade constitui-se por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção, venda directa ao público e através de catálogo de artigos de
electrónica, iluminação, decoração, marroquinaria, cosmética, jardi-
nagem, desporto, tempos livres e utilidades domésticas, edições e
títulos de valor (vouchers ou bónus) para transacções electrónicas
via internet.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir, alienar e onerar participações, em so-
ciedades com objecto igual ou difereiite do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais, em agrupamentos complementares de em-
presas e em sociedades ou entidades estrangeiras.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Campo Pequeno, 25, letra A,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração, por simples decisão, poderá
deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, e criar ou encerrar, dentro e fora do País,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação que julgue convenientes.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
155 000 euros e encontra-se representado por 31 000 acções de
5 euros cada.

2 � Os accionistas poderão realizar prestações acessórias de ca-
pital até ao montante global de 500 000 euros, na proporção das
acções por si detidas.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas e poderão revestir a forma me-
ramente escritural ou serem representadas por títulos de uma ou mais
acções, em conformidade com a lei vigente e contendo as menções
exigidas por lei.

2 � Os títulos serão autenticados com o selo branco da sociedade
e assinados por dois administradores, podendo as assinaturas ser de
chancela.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade, os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções, relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes estipulados nos termos dos
artigos 458.º e 460.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Para poderem exercer o direito de preferência, os accionis-
tas poderão ser avisados por carta registada.

4 � No caso de alienação de acções, os outros accionistas têm o
direito de preferência. O accionista alienante deverá informar os
restantes accionistas, por correio registado, para poderem exercer o
direito de preferência, os quais, utilizando a mesma via, deverão
manifestar este direito no prazo de 10 dias, após o recebimento
daquela informação.

5 � Aos accionistas a quem não se dê conhecimento da aliena-
ção de acções, aplicar-se-á o disposto no n.º 1 do artigo 1410.º do
Código Civil.
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ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capi-
tal por incorporação de reservas e se a assembleia geral não delibe-
rar em sentido inverso.

3 � A sociedade poderá amortizar as acções que forem objecto
de penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou ou-
tra providência judicial, pelo valor nominal acrescido pela parte que
lhe corresponde nos fundos de reserva constituídos.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, em con-
formidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob quaisquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais por outros accionistas, conferindo-lhes para o efeito poderes
em simples carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa, deven-
do nessa carta identificar-se a assembleia geral em causa.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
três anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos triénios,
sem qualquer limitação.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente, no prazo de três
meses a contar da data do encerramento de cada exercício anual,
para os efeitos prescritos na lei, e, extraordinariamente, nos casos
também prescritos na lei, a requerimento do presidente do conselho
de administração ou do fiscal único, ou ainda, de accionistas que
representem, pelo menos, 5% do capital social.

2 � Os órgãos sociais e accionistas que requeiram a reunião da
assembleia geral indicarão, obrigatoriamente, qual o seu fundamento
e justificação e a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 15.º

1 � As reuniões da assembleia geral poderão realizar-se com dis-
pensa de formalidades prévias, nos termos autorizados pelo Código
das Sociedades Comerciais e, sendo nominativas todas as acções,
poderão ser convocadas por cartas registadas enviadas aos accionis-
tas, em conformidade com os trâmites e prazos previstos na lei.

2 � A convocatória poderá fixar logo uma segunda data da reu-
nião para o caso de a assembleia não poder reunir na primeira data
marcada, por falta de representação de capital exigido por lei ou
pelo contrato, contando que entre as datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral poderá deliberar validamente em primeira con-
vocação, sempre que estiverem presentes ou representados accio-
nistas titulares de acções correspondentes a, pelo menos, 51% do
capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja o nú-
mero de accionistas presentes ou representados e a percentagem do
capital social que lhes couber, ressalvadas as excepções determina-
das 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 exijam maiorias qualificadas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � A gestão das actividades sociais e a representação da socie-
dade será exercida por três administradores, sendo um deles o presi-
dente, logo eleito com tal qualidade.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por um período de três anos.

3 � Os administradores terão ou não remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral.

4 � Faltando definitivamente algum administrador, proceder-se-á
à sua substituição pela forma estabelecida no artigo 393.º do Código
das Sociedades Comerciais.

5 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos membros presentes.

ARTIGO 19.º

Compete aos administradores exercer os mais amplos poderes de
gerência, representando a sociedade, em juízo e fora dele, e prati-
cando todos os actos e exercendo todas as funções necessárias à
realização do objecto social, tendo poderes, nomeadamente, para:

a) Adquirir bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los ou
obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-
dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

e) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
f) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
g) Exercer os direitos sociais relativos às participações financei-

ras da titularidade da sociedade;
h) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-

tos.
ARTIGO 20.º

1 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) De um ou mais mandatários ou procuradores agindo estes den-

tro dos poderes que lhes forem conferidos.
2 � Em documentos de assinalável volume a emitir pela socie-

dade, as assinaturas de quem tem poderes para a obrigar podem ser
reproduzidas mecanograficamente se o conselho de administração
assim o decidir.

3 � Os actos de mero expediente poderão ser praticados por um
único administrador.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente, os quais deverão ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais respeitantes
ao revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável,
pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

3 � O fiscal único e o suplente são eleitos por um período de
três anos.
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SECÇÃO IV

Membros dos órgãos sociais para o primeiro triénio

ARTIGO 22.º

Para o primeiro triénio, até 31 de Dezembro de 2003, são desde
já nomeados:

a) Para a mesa da assembleia geral: Joaquim José Ferreira Soares
(presidente) e Emílio Manuel da Silva Corrêa (secretário).

b) Para o conselho de administração: D-MAIL S. R. L., legal-
mente representada por Vasco Manuel Nunes Galante (presidente),
Adelino José Pinto Carvalhão e Jorge Manuel Almeida da Concei-
ção Bernardo.

c) Como fiscal único: Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues &
Silvério Rodrigues, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por António Silvério Rodrigues; como suplente, José Ce-
lestino Gomes Rodrigues.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre a constituição
de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas, destiná-lo a outras aplica-
ções específicas do interesse da sociedade ou atribuí-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução da sociedade

ARTIGO 25.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação
pela forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 26.º

Fica desde já autorizado o conselho de administração, imediata-
mente após a celebração da escritura notarial de constituição da
sociedade e antes do seu registo, a praticar todos os actos e a cele-
brar todos e quaisquer contratos, bem como a levantar parte ou a
totalidade do capital social, para o aplicar na aquisição de quaisquer
bens e serviços, que considere adequados e necessários à realização
do objecto social.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073494

AUTO TÁXIS OLIVEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 005/010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505377365;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Oliveira & Santos, L.da,
vai ter a sua sede na Rua do Professor José Pinto Correia, lote A,
loja, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro pon-
to do País.

2.º

A sociedade tem por objecto transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, uma de cada sócio António de Oliveira Augusto e Idália da
Piedade dos Santos Roberto Augusto.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele fica a cargo do sócio António de Oliveira Augusto, desde
já nomeado gerente.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é ne-
cessária a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12202819

ARTUR DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9815/20010212; identificação de pessoa colectiva n.º 504402145;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20010419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato, quanto ao

artigo 3.º e aditado o artigo 8.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 2 127 000$, realizado

dinheiro e subscrito por todos os sócios, em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 3 131 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e nos valores do activo constantes da escrita, e corresponde
à soma de quatro quotas de 782 750$ cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Artur dos Santos, Elisabela Adália Pinto dos Santos,
Aires José Pinto dos Santos e Maria Fernanda Pinto dos Santos.

ARTIGO 8.º

Por deliberação unânime dos seus sócios poderão estes ser obriga-
dos a fazer prestações suplementares de capital até ao montante de
1 622 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073842

ARTUR DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9815/20010212; identificação de pessoa colectiva n.º 504402145;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20010212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a firma Artur dos Santos & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Recolhimento, 13 e 17, 19 e 23, no Cas-
telo de São Jorge, freguesia do Castelo, em Lisboa.
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ARTIGO 2.º

Objecto social e partícipações

A sociedade tem por objecto social a venda de comida a peso,
gelataria, doçarias regionais, queijos, vinhos e afins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 1 004 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de quatro quotas, cada uma de 251 000$,
pertencentes aos sócios Artur dos Santos, Elisabela Adália Pinto dos
Santos, Aires José Pinto dos Santos e Maria Fernanda Pinto dos
Santos.

ARTIGO 4.º

Gerência e representação

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa
ou passivamente, em juizo e fora dele, é exercida pela gerência,
dispensada de caução, e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e
representação, designadamente para:

a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e di-
reitos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;

b) Abrir contas bancárias, contrair empréstimos e outras modali-
dades de financiamento e realizar operações de crédito que não se-
jam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingido a fase judicial.
2 � A contratação de empréstimos ou financiamentos de mon-

tante superior ao do capital social, fica dependente de deliberação
favorável da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição, falência, insolvência ou extinção de

qualquer dos sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrola-

mento;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição de selos,

arrolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a so-
ciedade em prejuizo do seu regular funcionamento;

e) Se os sócios derem de penhor ou por qualquer forma onerarem
as suas quotas sem autorização da sociedade;

f) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no
pacto social;

g) Quando dois terços do capital social assim decidirem tendo em
atenção os interesses da sociedade, e para além de outros, o interes-
se na pacificação das relações sociais.

2 � Salvo acordo em contrário o valor de qualquer quota para
efeitos da sua amortização, será igual ao seu valor nominal acresci-
da da parte que lhe corresponder no fundo de reserva legal.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como quota
amortizada, podendo, posteriormente, por deliberação dos sócios,
ser a quota amortizada alienada a algum dos sócios ou a terceiros
por deliberação dos sócios nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do
Código das Sociedades Comerciais.

4 � A amortização considera-se efectuada pelo pagamento do
preço ou pela consignação em depósito na Caixa Geral de Depósi-
tos à ordem do respectivo titular ou do tribunal, consoante for o
caso.

5 � Em caso de falecimento de qualquer dos sócios a sua quota
transmitir-se-á aos seus herdeiros salvo havendo amortização da
mesma nos termos expressos no presente artigo.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � Em caso de cessão ou transmissão total ou parcial de quotas,
a título oneroso, é reconhecido o direito de preferência à sociedade
na sua aquisição, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar.

2 � Havendo mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota, será esta dividida proporcionalmente ao valor nominal da
quota de cada um.

3 � O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com
aviso de recepção, quer à sociedade quer a cada um dos sócios, a sua
intenção de ceder a quota bem como as demais condições de trans-
missão.

4 � Se no prazo de 60 dias a contar da recepção da carta, a so-
ciedade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de exercerem
o direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder a sua quota
a terceiros.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14449846

AGIFER � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9771/20010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505291029;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20010131.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Da firma social, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma AGIFER � Serviços de Contabilidade,
S. A., tem sede em Lisboa, na Travessa do Salitre, 7, freguesia de
São José, e rege-se pelo presente contrato, pelo Código das Socieda-
des Comerciais e demais legislação aplicável, podendo a administra-
ção da sociedade deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes e, bem assim, criar ou encerrar formas de re-
presentação social em qualquer parte do território português ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade e administrativos, tratamento de recursos humanos, marketing,
publicidade e gestão, assistência técnica e financeira.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito,
mas apenas realizado em 50%, devendo a restante percentagem ser
realizada no prazo de cinco anos.

2 � O capital social está dividido em 5000 acções de 10 euros
cada uma, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múl-
tiplos de 1000 acções.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, tituladas e re-
ciprocamente convertíveis, e podem ser escriturais se assim vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

É permitida a emissão de acções preferenciais sem voto e de ac-
ções preferenciais remíveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode emitir quaisquer modalidades de obrigações, nos
termos da lei e nas condições que a administração deliberar.
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CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
até 10 dias antes do designado para a reunião da assembleia pos-
suam, pelo menos, 10 acções da sociedade, registadas, depositadas,
nos termos do número seguinte, ou escrituradas em seu nome.

2 � O depósito de acções ao portador deve ser feito na sede da
sociedade ou em estabelecimento bancário, salvo se os títulos esti-
verem depositados noutro local à ordem de algum tribunal.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral considera-se validamente constituída, em pri-
meira convocatória, quando estiverem presentes ou representados
accionistas possuidores de acções depositadas ou registadas em seu
nome que representem o mínimo de 50% do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações serão sempre tomadas por maioria absoluta
de votos, excepto nos casos em que a lei ou este contrato de socie-
dade exigir maioria qualificada.

2 � Quando a lei exigir uma maioria qualificada sem a especifi-
car ou quando a deliberação a tomar pela assembleia geral disser
respeito a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação ou dissolução da sociedade e limitação ou supressão do
direito de preferência dos accionistas na subscrição, em dinheiro, de
aumento de capital social, as deliberações exigem, em primeira con-
vocação, uma maioria de três quartos dos votos correspondentes à
totalidade do capital social emitido e, em segunda convocação, uma
maioria de três quartos dos votos dos accionistas presentes ou devi-
damente representados.

ARTIGO 9.º

Os accionistas têm direito a um voto por cada 10 acções que
possuam.

ARTIGO 10.º

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

CAPÍTULO IV

Da administração

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção composto por três ou por cinco membros, um dos quais será
designado presidente.

2 � O conselho de administração pode delegar poderes que sejam
delegáveis em algum ou alguns dos seus membros, encarregando-os
de especialmente se ocuparem de certas matérias da administração
da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � As reuniões do conselho de administração serão convocadas
nos termos estabelecidos na lei e este reunirá, pelo menos, trimes-
tralmente, estando em condições de deliberar quando se encontra-
rem presentes ou representados dois dos seus membros.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 13.º

Cada administrador deve caucionar a sua responsabilidade por um
dos modos permitidos na lei e na importância que se encontrar le-
galmente fixada; mas a assembleia geral que eleger o conselho de
administração pode deliberar a dispensa de caução.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos, activa
e passivamente:

a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura do ou dos administradores a quem o conselho

de administração tenha delegado poderes em conformidade com os
limites dessa delegação;

c) Pelas assinaturas de um administrador e de um procurador com
poderes bastantes;

d) Pela assinatura de um ou mais procuradores mandatados para o
efeito e nos limites estabelecidos nas respectivas procurações.

ARTIGO 15.º

A remuneração dos membros do conselho de administração, que
pode ser certa ou consistir numa percentagem dos lucros da socie-
dade, é fixada anualmente pela assembleia geral ou por uma comis-
são de fixação de vencimentos constituída por três accionistas elei-
tos por quatro anos em assembleia geral.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, sendo obrigatória a designação de um fiscal suplente também
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Da distribuição dos lucros

ARTIGO 17.º

Em derrogação do disposto no artigo 294.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais a assembleia geral anual deliberará, por maioria
simples, sobre a distribuição dos lucros da sociedade.

CAPÍTULO VII
Disposições gerais

ARTIGO 18.º

É de quatro anos o mandato dos diversos orgãos sociais, é permi-
tida a reeleição e podem ser eleitos para os órgãos sociais accionis-
tas ou não accionistas da sociedade.

ARTIGO 19.º

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais po-
dem ser derrogadas por deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO VIII
Disposição transitória

ARTIGO 20.º

Para o quadriénio dos anos 2001 a 2004 ficam designados, dis-
pensados de caução, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Manuel Emílio de Macedo
Coelho da Mota; secretário, Teresa Maria Duarte Fernandes.

Conselho de administração: presidente, António Duarte Fernan-
des, casado, natural de Arganil e residente na Avenida do Infante
Sagres, Vila Golf, no Estoril, Cascais; vogais: Manuel José Duarte
Fernandes, casado, natural de Lisboa, e residente na Casa dos Pi-
nheiros, Estrada de Bicesse, Estoril, Cascais, e António Pedro de
Figueiredo Braga Duarte Fernandes, casado, natural de Lisboa, e re-
sidente na Rua de Álvaro Pedro de Sousa, 1-B, casa 2, Estoril, Cas-
cais.

Fiscal único efectivo: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Amável Alberto Freixo Calhau, revisor oficial de contas n.º 364;
fiscal suplente, José Maria Ribeiro da Cunha, revisor oficial de con-
tas n.º 497.

O fiscal único e suplente têm domicílio na Rua de Artilharia Um,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14371030
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ESPAÇO QUATRO MIL E TRINTA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9322/20000816; identificação de pessoa colectiva n.º 505028727;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 13/14/010419

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva

Barão, por renúncia, em 19 de Março 2001.
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, representado por duas quotas: uma de 2000 euros, do
sócio Manuel Monteiro Carvalho; uma de 3000 euros, da sócia Maria
Fernanda Silva Falé.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessá-
ria a assinatura dos dois gerentes para obrigar a sociedade, em todos
os actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073850

ESCOLA DE CONDUÇÃO ARCO IRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8747/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504366203;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20010419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to quanto ao artigo 4.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 402 410$, realizado

em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de 317 109$ e 25 301$.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de
4375 euros, pertencente ao sócio António Nunes Silvério da Graça,
e outra de 625 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Anselmo
dos Santos Silvério.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13074016

A. D. G. M. � INFOGRAFISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5430/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503535044;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/20010419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Miguel Carlos Carvalho Batista

dos Santos, por renúncia, em 31 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12542822

ENERNOVA, NOVAS ENERGIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4347/940120; identificação de pessoa colectiva n.º 503161314;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 19/20010419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato, quanto ao

artigo 5.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 250 000 000$, reali-

zado em dinheiro e subscrito pelas únicas accionistas.
Redacção do artigo alterado:

5.º

O capital social, integralmante realizado, é de 1 000 000 000$ e
está representado por 1 000 000 de acções com o valor nominal de
1000$ cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13074563

ACTEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E URBANAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 412/690805; identificação de pessoa colectiva n.º 500485313;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 11/20010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designaçao dos órgaos sociais, em 28 de Março de 2001.
Conselho de administraçao: presidente, Agostinho da Silva, resi-

dente ne Rua de Eiffel, 13, 7.º, Lisboa; vogais: Esmeralda dos San-
tos Reis, residente na Rua de Eiffel, 13, 7.º, Lisboa; Maria Manuela
Santos Reis, residente na Rua de Eiffel, 13, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente, António Grenha, Bryant Jorge &
Moura Tavares, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Alameda de Santo António dos Capuchos, 6, 2.º, letra E, Lisboa;
vogais: Vicente Pereira Gomes Marques, residente no Bairro Urbanil,
lote B, 11, 3.º, direito, Rinchoa; Carlos José Castro Alexandre,
residemte na Rua Projectada 2, lote 18, 2.º, direito, Casal da Vinha,
Idanha, Queluz; suplente, Silva Neves e Teresa Marques, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Luciano Cor-
deiro, 113, 6.º, direito, Lisboa,

Prazo: triénio 2001-2003.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073133

EXCHANGE ONE � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 004/20010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505285223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20010418.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Exchange One � Consultoria,
L.da, tem a sua sede na Estrada de Benfica, 783-A, rés-do-chão, fre-
guesia de Benfica, concelho de Lisboa, e a sua duração é por tempo
inderminado.

ARTIGO 2.º

A gerência pode deslocar a sua sede social, dentro do concelho ou
para concelho limitrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou quais-
quer outras formas locais de representação no País e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços
de consultoria informática e programação, assessoria e gestão.
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2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diverso do seu,
em sociedades regulares por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, o que corresponde à soma de duas seguintes quotas:

a) Uma de 4750 euro, pertencente à sócia PCM � S. G. P. S.,
S. A.;

b) Uma de 250 euros, pertencente ao sócio José Pedro Ribeiro
Valente Castanheira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes,
eleitos pelos sócios, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado, ficando desde já nomeado gerente Paulo Fernando da
Costa Maurício, hoje outorgante e acima identificado.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos com a assina-
tura de todos os gerentes. Em caso algum a gerência poderá vincular
a sociedade em actos estranhos aos negócios sociais, designadamente,
em letras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios, ficando a cessão a
favor de estranhos dependente do prévio consentimento de quem
mais for sócio, sendo reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar à sociedade e em segundo aos sócios não cedentes.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicá-lo
à sociedade e aos demais sócios, por carta registada com aviso de
recepção, indicando o nome do cessionário, preço e demais condi-
ções da cessão.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, sem consentimento dos
seus titulares nos seguintes casos:

a) Quando as quotas sejam arrestadas, penhoradas, arroladas ou
qualquer outra providência que possibilite a sua venda judicial ou forem
dadas em caução de obrigações que os seus titulares assumam sem
que a prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

b) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a
este;

c) Por interdição ou inabilitação do respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será paga pelo valor do úl-

timo balanço em oito prestações trimestrais e iguais, devendo em
qualquer dos casos a primeira prestação vencer-se 90 dias após a
deliberação.

3 � Para efeitos do disposto no n.º 1 a assembleia geral deverá
reunir-se, no prazo de 90 dias após conhecimento dos factos delibe-
rando a amortização das quotas, por maioria simples dos sócios
presentes.

4 � A escritura de amortização será outorgada no prazo máximo
de três meses a contar da data da deliberação da assembleia geral.

5 � Quando as quotas forem amortizadas com o consentimento
dos sócios deverá seguir-se o regime estabelecido na lei.

ARTIGO 8.º

Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou inabilitado, ou os herdeiros do sócio fa-
lecido, devendo aqueles nomear um entre si que a todos represente
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 208.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a gerência a efectuar
levantamentos da conta de depósito em nome da sociedade, até ao
montante do capital, a fim de fazer face às despesas relativas a esta
escritura, seus registos e publicações, despesas e instalação, aquisi-
ção de equipamentos e início da sua actividade.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12929450

ACOATUBO � INSTALAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3996/930712; identificação de pessoa colectiva n.º 503024287;
data: 21082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10566686

DIAS, SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7641/980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504198220;
data: 21082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1998,
1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281891

BAIRRO AZUL � AGÊNCIA DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1022/891123; identificação de pessoa colectiva n.º 502250160;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281689

A. H. � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 198/881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502078626;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281816

ALEXANDRE D�ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 774; identificação de pessoa colectiva n.º 500516456; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12916781

AUTO REPARADORA PINTO & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 015; identificação de pessoa colectiva n.º 501382020; data:
17082000.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(21)

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281425

AUTO DUARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 293; identificação de pessoa colectiva n.º 501876162; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281395

EMPOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1376; identificação de pessoa colectiva n.º 502287900; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1998,
1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 15772098

EMPORLOJAS � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1375; identificação de pessoa colectiva n.º 502287856; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1998,
1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 15772101

A ESPERANÇA � BRINQUEDOS E UTILIDADES

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2244; identificação de pessoa colectiva n.º 502458569; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281379

APARTHOTEL � VILLAS SESIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3023/920429; identificação de pessoa colectiva n.º 502757647;
data: 17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281409

AGRI-PRO � AMBIENTE CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2646/910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502614471;
data: 17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281603

ELF OIL PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3276/920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502840455;
data: 17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999,
consolidadas.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281565

ELF OIL PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3276/920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502840455;
data: 17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281581

ELF LUBRIFICANTES PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4171; identificação de pessoa colectiva n.º 501166408; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281557

AGENDAVI, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7689; identificação de pessoa colectiva n.º 504225251; data:
17082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1998,
1999.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 15772071

EGICA � EMPRESA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA
E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3163; identificação de pessoa colectiva n.º 502810890; data:
17082000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281387

ABÍLIO CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8923/20000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504814370;
inscrição n.º 2: número e data da apresentação: 9/2001418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13072668

EXPOPEIXE � PRODUTOS ALIMENTARES
E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8036/990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504572008;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281697

BEIRO & SAMEIRO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7222/980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504059041;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281670

ANDRADE & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7653/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504198572;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13722379

DIAS & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 853/600701; identificação de pessoa colectiva n.º 500497737;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13722352

ARTUR SANTOS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 125/790829; identificação de pessoa colectiva n.º 500894027;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281700

DENTALCROMO � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 524/730509; identificação de pessoa colectiva n.º 500340811;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 14690705

ALBERTO ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 615/751120; identificação de pessoa colectiva n.º 500308055;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281786

ANTÓNIO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 493/660217; identificação de pessoa colectiva n.º 500026734;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 15772110

ENROMOTAL � EMPRESA REPRESENTANTE
DE EQUIPAMENTOS DE MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 613/680617; identificação de pessoa colectiva n.º 500098298;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281727

APO � ARQUITECTURA, DECORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 884/890823; identificação de pessoa colectiva n.º 502208490;
data: 21082000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10847383

AUTO-VILA RECICLAGEM DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 835/490819; identificação de pessoa colectiva n.º 500512884;
data: 18082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281719

EURO STEWART PORTUGAL � ACTIVIDADES
FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6955/971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503980633;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 26/010411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$, realizado mediante prestações suelementares.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes da escrita social, e corres-
ponde à soma de uma quota de 4750 euros e de uma quota de 250 eu-
ros, ambas pertencentes à sócia Stewart International (Netherlands),
B. V.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13070100

EDIÇÕES EXPANSÃO ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2955/920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502735074;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 21/010411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos gerentes, Nuno António de Moser Leitão e Ian

Clemente Levy Filho, em 28 de Março de 2001, para o biénio de
2001-2002.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13070070

EUROBRASIL � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1985/901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502426071;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/010411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação do capital e transformação em

sociedade anónima.
Reforço: 10 048 200$, realizado em dinheiro e subscrito quanto

a 4 962 533$10, pelo sócio Artur Jorge Marques dos Santos, quanto
a 4 962 533$10, pelo sócio José Domingos Marques dos Santos,
quanto a 2410$, pela sócia MariaTeresa da Graça Marques dos San-
tos, quanto a 100 675$60, pelo sócio Vitor Manuel Soares dos San-
tos, e quanto a 20 048$, pela nova sócia Ana Cláudia Rocha Peixo-
to dos Santos Ferreira Santos, casada com José Domingos Marques
dos Santos na separação, residente na Avenida de D. Vasco da Ga-
ma, 16, Lisboa.

Teor da transformação:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima,
adopta a firma EUROBRASIL � Administração de Propriedades,
S. A., durará por tempo indeterminado, e rege-se pelo presente con-
trato de sociedade e pela legislação aplicável às sociedade anónimas.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de D. Vasco
da Gama, 16, freguesia de Santa Maria de Belém.

3 � Por deliberação da administração, a sociedade pode transfe-
rir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e, bem assim, criar e extinguir filiais, sucursais, delegações,
agências ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a administração de proprieda-
des, compra, venda e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade pode participar em sociedades com objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros, representado por 100 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis, observados os limites legais, segundo a vontade do accio-
nista interessado, a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 100, 1000 e 5000 ac-
ções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

ARTIGO 4.º

A administração fica autorizada a elevar, por uma ou mais vezes,
o capital social, até 100 000 000 de euros.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em
acções, desde que autorizada por deliberação da assembleia geral, sob
proposta da administração.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode emitir
obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
mobilidade de juro ou reembolso que a lei permita.

4 � A sociedade poderá, nos termos e condições previstas na lei,
adquirir acções próprias e alheias, e realizar sobre elas todas as ope-
rações legalmente autorizadas.

ARTIGO 6.º

1 � As acções e obrigações emitidas pela sociedade podem reves-
tir forma meramente escritural, sendo as tituladas e as escriturais
reciprocamente convertíveis.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, bem como das obrigações, serão assinados pela administração.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é o órgãos máximo da sociedade, obrigan-
do as suas deliberações todos os accionistas.

2 � A assembleia geral, quer ordinária, quer extraordinária, é
constituída por todos os accionistas com direito a voto e que, com
a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da reunião, possuam
100 ou mais acções em seu nome, averbadas no livro de registo da
sociedade ou depositadas na sociedade ou em qualquer instituição de
crédito.
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3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto. Os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferiores a 100 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então
representar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral, mediante carta ou
procuração.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão represen-
tadas por um membro da sua administração ou direcção ou por quem
estas indicarem.

6 � Os administradores e o fiscal único deverão estar presentes
nas reuniões da assembleia geral, e mesmo que não disponham de
direito de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar propos-
tas e participar nos seus debates.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por
um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por um período de quatro anos, sendo sempre permitida a
reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo pre-
sidente da mesa, ou por quem o substitua, com antecedência mínima
de 30 dias, mediante publicação de anúncios nos termos da lei, sen-
do, no entanto, substituída por cartas registadas enviadas aos accio-
nistas com, pelo menos, 30 dias de antecedência, em relação à data
da reunião da assembleia, sempre que todas as acções forem nomi-
nativas.

2 � A assembleia geral ordinária reúne antes de 31 de Março de
cada ano.

3 � Na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcio-
nar na primeira data marcada.

4 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração, pelo conselho fiscal ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes a 20% do capital social da so-
ciedade e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida
por notário em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir
na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória
desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas ac-
ções correspondam a mais de metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e va-
lidamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas
acções correspondam, salvo disposição legal imperativa em sentido
diverso.

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, accionistas
ou não, designados pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração é eleito por quatro anos, sendo
sempre permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, e será remu-
nerado ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O presidente do conselho de administração representa a sociedade,
em juízo e fora dele, activa ou passivamente, competindo-lhe espe-
cialmente convocar e dirigir as reuniões do conselho de administra-
ção.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos precisos termos

do respectivo instrumento de mandato.
2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um

administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
a um suplente, eleitos por quatro anos, sendo sempre permitida a
reeleição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas, devi-
damente assinadas por todos os membros presentes.

ARTIGO 16.º

Para o quadriénio de 2000-2003 são desde já nomeados para os
órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente, José Osvaldo Laranjeira Rodrigues
Gomes; secretário, Ana Cláudia Rocha Peixoto dos Santos Ferreira
Santos.

Conselho de administração: presidente, Vítor Manuel Soares dos
Santos; vogais: Artur Jorge Marques dos Santos e José Domingos
Marques dos Santos.

Fiscal único: efectivo, Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, com o n.º 165, representada por Vítor Manuel Ro-
drigues de Oliveira, divorciado, residente em Lisboa, na Rua de Ra-
malho Ortigão, 17, 3.º, revisor oficial de contas n.º 482; suplente,
Hélia Santos Duarte Félix, casada, residente em Santarém, na Rua do
Ateneu Comercial, lote 4, revisor oficial de contas n.º 991.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13139843

DELTAMAIS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 95/881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502057971; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/010411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, e subscrito em partes iguais, pelos

sócios abaixo mencionados.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros e encontra-se representado
por duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma ao sócio
Dr. Fernando Henrique da Costa Marques e outra à sócia Dr.ª Ana
Paula Tavares Grova da Saúde.

2 � O capital está integralmente realizado em dinheiro pelos
sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13139819

AUTO GAMITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 934/670531; identificação de pessoa colectiva n.º 500035016;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20010410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios:
João Maria Alves, 301 807$50 e Constância da Natividade Simões

Alves, 100 602$50.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e noutros valores constantes na respectiva escrituração, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3750 euros, per-
tencente ao sócio João Maria Alves, e outra de 1250 euros, perten-
cente à sócia Constância da Natividade Simões Alves.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13067435

E SEGUROS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9532/20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505147378;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/010410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato social, quanto

ao artigo 5.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 063 795 100 euros

em dinheiro, e subscrito pela sócia Bitalpart, B. V.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de 1 063 800 100 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota, do valor nominal de 4900 euros, pertencente à
sócia Eureko B. V.;

b) Uma quota, do valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio Banco Comercial Português, S. A.; e

c) Uma quota do valor nominal de 1 063 795 100 euros, perten-
cente à sócia Bitalpart, B. V.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13067397

EXCLUSIVA � TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6775/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503913620;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20010410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopte a firma Exclusiva � Empresa de Traba-
lho Temporário, L.da, mantendo a sua sede em Lisboa, na Rua de
Artilharia Um, 67, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Mamede.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13067915

DURAND PEREIRA � MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6268/961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503749699;
inscrições n.os 3 e 5; números e data das apresentações: 7 e 24/
20010410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominaçao do capital.
Reforço: 602 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

com a igual quantia de 301 205$, passando o capital para 5000 eu-
ros, no qual cada um dos sócios tem uma quota de 2500 euros.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 5.º e 7.º, e
eliminação do artigo 11.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Durand Pereira � Médicos
Dentistas, L.da, tem a sua sede na Rua de Maria Veleda, torre 2, 15.º,
letra D, em Lisboa, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes três quo-
tas: François Durand Pinto Pereira, com uma quota de 2500 euros;
João Filipe Durand Pinto Pereira, com uma quota de 2300 euros;
Natacha Filipa Botelho Vieira Lopes de Carvalho com uma quota
de 200 euros.

ARTIGO 7.º

Na cessão de quotas é concedido direito de preferência, em pri-
meiro lugar à sociedade, e em seguida aos sócios que o desejarem, na
proporção das respectivas quotas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13067427

BIOCOOP, PRODUTOS DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 542/930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502987030;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/010410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de direcção, em 11 de Dezembro de 1999:
Presidente, Ângelo Manuel Ferreirinha Cardoso da Rocha, resi-

dente no Monte do Carvalheiro, Ferreira do Alentejo; vice-presidente,
Nicole Germaine Mouries Falcão de Campos, residente na Rua de
Galileu Saúde Correia, 7, 6.º, direito, Almada; tesoureiro, Viriato
Pedrosa Ribeiro, residente na Estrada das Laranjeiras, 208, 3.º, F,
Lisboa; secretário, Maria Manuela de Bragança Esteves dos Santos,
residente no Monte do Carvalheiro, Ferreira do Alentejo; vogal:
Arlete Therese Marcelle Marie Joseph Verhaeghe, residente na Rua
do Professor Luís Reis Santos, 4, 1.º, frente, Lisboa.

Prazo: biénio de 2000-2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13067940

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047054; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e
inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 10 a 12/
20010410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Fernando Maria Costa

Duarte Ulrich, por renúncia, em 27 de Dezembro de 2000.
Designação, por cooptação em 15 de Fevereiro de 2001, do ad-

ministrador Carlos Miguel Ribeiro e Silva, residente na Rua das Al-
cachofras, 11, Birre, Cascais.

Deslocação de sede para a Avenida de João Crisóstomo, 72, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13067400

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047054; aver-
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bamento n.º 3 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 15/16/010209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do conselho fiscal: João António Martins de

Sousa e Moura; António Casimiro Alves Marçal, Oliveira, Reis &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; e José Bara-
ta Fernandes, revisor oficial de contas, por renúncia, em 16 de Ju-
nho de 2000.

Designação dos membros dos conselhos de administracão e fiscal,
em 29 de Junho de 2000.

Conselho de administração: presidente, Paulo Jorge dos Santos
Fernandes, residente nos Jardins da Gandarinha, A1, 1.º, A, Cascais;
vice-presidente, Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, residente na
Quinta de Alvalade, Manique de Baixo, Estoril.

Conselho fiscal: presidente, João António Martins de Sousa e
Moura; vogais: António Casimiro Alves Marçal Freire, Loureiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
torre 1, Amoreiras, 7.º, Lisboa; vogal suplente, Magalhães Neves &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com domicí-
lio do anterior.

Prazo: quadriénio 1998-2001.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14449609

AFLUXO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTO SANITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 366/871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501915540;
data: 21082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13273159

EXFA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO,
INRÚSTRIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 934/810113; identificação de pessoa colectiva n.º 501114823;
data: 21082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12084590

EMERGÊNCIA � EQUIPAMENTOS E VIATURAS
DE SALVAMENTO E COMBATE E INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 920/870122; identificação de pessoa colectiva n.º 501781307;
data: 21082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281859

AVOC � CONSULTORIA DE RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5072/950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503363537;
número e data da apresentação: 15/20010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominaçao do capital e alteração parcial do con-

trato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 9 024 100$, por incorporação de resultados transitados

na proporção das quotas dos sócios.
Redacção do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 40 000 euros, da sócia Anabela Jordão Ventura; outra,
do valor nominal de 10 000 euros, do sócio Lúcio Caeiro Ventura.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073192

AGÊNCIA COMERCIAL (NAVEGAÇÃO
E TRANSPORTES) WORL FREIGHT (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4584/940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503211389;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/20010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocaçao de sede para a Rua do Conselheiro Lopo Vaz, lote A/B,

escritório P, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073214

ECU LINE (PORTUGAL) � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4017/930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503037915;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
16/20010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocaçao de sede para a Rua do Conselheiro Lopo Vaz, lote A/B,

escritório S, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073206

DTZI � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 127/20010529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504903721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20010529.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e forma

A sociedade adopta a firma DTZI � Mediação Imobiliária, S. A.,
e constitui-se sob a forma de sociedade anónima.

ARTIGO 2.º

Sede e representações locais

1 � A sociedade estabelece a sua sede social em Lisboa, na Rua
de Rodrigo da Fonseca, 95, 5.º, freguesia de São Mamede.
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2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou extinguir em território nacional ou
estrangeiro, agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, o estudo de
projectos imobiliários, a prestação de serviços de gestão em em-
preendimentos imobiliários e a avaliação de imóveis.

ARTIGO 4.º

Exercício de actividade

Na prossecução do seu objecto social, a sociedade pode participar
no capital social de outras sociedades constituídas ou a constituir,
seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo que regidas por
leis especiais, bem como associar-se, sob qualquer forma, com quais-
quer entidades singulares ou colectivas, privadas ou públicas, nacio-
nais ou estrangeiras, nomeadamente para formas agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios ou associações em participação
ou outro tipo de actividade económica ou outras formas de agrupa-
mento não societário de empresas.

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente reali-
zado, em dinheiro e é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de cinco euros cada uma.

2 � As acções são nominativas, podendo ser tituladas ou escritu-
rais.

3 � Sendo tituladas representam 1, 5, 10, 100, 1000 ou múlti-
plos de 1000 acções, podendo o conselho de administração emitir
certificados provisórios ou definitivos representativos de qualquer
número de acções.

4 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros valores mobiliários em forma meramente escritural, desde
que haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

5 � Nos termos da lei poderão vir a ser emitidas acções prefe-
renciais sem voto ou de outra categoria especial.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

1 � Para a satisfação de despesas de funcionamento da sociedade,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por maioria de dois
terços do capital social, podem ser exigidas a todos os accionistas,
sempre em simultâneo e na proporção das respectivas participações
sociais, prestações acessórias de capital até ao montante máximo
global de 150 000 euros, a efectuar sem qualquer remuneração.

2 � O reembolso das prestações acessórias assim realizadas deve-
rá ser deliberado em assembleia geral, por maioria idêntica à referi-
da no número anterior, logo que se julgue satisfeito o fim para
que foram efectuadas, questão que, no mínimo, deverá ser apreciada
anualmente.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

1 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital, os accionistas terão direito de preferência, na proporção
do número de acções que, então, possuírem, salvo se tal direito for
afastado por deliberação da assembleia geral, aprovada por um nú-
mero de votos correspondentes a três quartas partes do capital so-
cial, sem prejuízo de disposição legal em contrário.

2 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhe caberiam serão rateadas entre
os accionistas subscritores que declarem pretendê-las dentro de 21 dias
posteriores à comunicação feita pela sociedade, através de cartas
registadas, com aviso de recepção, do número de acções não subs-
critas, rateio esse a processar entre os ditos accionistas na propor-
ção do número de acções que possuírem.

3 � As acções não subscritas por qualquer accionista ficarão per-
tença da sociedade.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções e direito de preferência

1 � A transmissão de acções a título oneroso ou gratuito entre
os accionistas é livremente permitida.

2 � No caso de transmissão de acções nominativas a título one-
roso a estranhos a sociedade tem o direito de preferência na respec-
tiva aquisição, competindo à assembleia geral a decisão do exercício
de tal direito.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de pre-
ferência estabelecido no n.º 2 da presente cláusula, o accionista que
pretenda alienar por título oneroso acção ou acções transmitirá esse
seu desejo ao conselho de administração da sociedade por meio de
carta registada, com aviso de recepção, indicando quais as condições
em que vai efectuar a transmissão e aquele conselho, por seu turno,
comunicará a esse accionista, pela mesma forma e dentro do prazo
máximo de 30 dias, a contar da data da recepção da dita carta, se
pretende ou não adquirir a acção ou acções em causa.

4 � O formalismo previsto no n.º 3 da presente cláusula, pode
ser substituído por deliberação do conselho de administração, devi-
damente lavrada em acta, comprovativa de que aquele conselho tem
pleno conhecimento da pretensão de um ou mais accionistas trans-
mitirem as respectivas acções e não pretende exercer o direito de
preferência relativamente à aquisição dessas mesmas acções.

5 � No caso da sociedade não exercer o direito de preferência
este pertence aos accionistas.

6 � Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de pre-
ferência estabelecido no número anterior o accionista que pretenda
alienar, a título oneroso, qualquer acção depois de cumprir o dispos-
to no n.º 3 e no caso de a sociedade não adquirir a acção ou acções
em causa, transmitirá aquela sua pretensão aos restantes accionis-
tas, também por meio de carta registada, com aviso de recepção,
indicando quais as condições em que vai efectuar a transmissão e o
accionista ou os accionistas interessados comunicarão ao transmi-
tente, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de 15 dias a
contar da data da recepção da dita carta se pretendem ou não adqui-
rir a mesma acção ou acções.

7 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência das acções objecto de transmissão serão estas
divididas entre os mesmos na proporção do número de acções que
então possuírem.

8 � A transmissão de acções por título oneroso a estranhos é
permitida no caso de nem a sociedade nem nenhum accionista pre-
tender exercer os respectivos direitos de preferência nos termos e
condições fixados no número anterior.

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

2 � Os membros dos orgãos sociais são eleitos por três anos,
sendo permitido a sua reeleição por uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas
funções até que sejam substituídos, estando dispensados de prestar
caução relativamente ao desempenho dos seus cargos.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas
deliberações, quando legalmente tomadas no âmbito das suas atribui-
ções e competência, são obrigatórias para todos os accionistas.

2 � 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 assem-
bleia, as tenham averbado em seu nome junto de intermediários fi-
nanceiros para o efeito legalmente autorizados ou na sede da socie-
dade.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral

por um membro do conselho de administração, cônjuge, ascendente
ou por outro accionista, sendo suficiente, como instrumento de re-
presentação, uma carta assinada pelo representado dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral.

5 � Caso os accionistas se queiram fazer representar por pessoa
não prevista no número anterior, será necessário, como instrumen-
to de representação, uma procuração notarialmente reconhecida.
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6 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada pelo res-
pectivo órgão de administração ou direcção, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

7 � Os instrumentos de agrupamento de accionistas e as cartas
de representação dos accionistas a que se referem os números ante-
riores, deverão ser dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral,
solicitando que sejam remetidas com essa indicação para a sede so-
cial até ao antepenúltimo dia útil anterior ao fixado para a realiza-
ção da reunião da assembleia geral.

8 � Nenhum accionista poderá fazer-se representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

9 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que ali se encontrem presentes ou representados accionis-
tas que detenham, pelo menos, 60% do capital social.

10 � Na convocatória pode fixar-se igualmente uma segunda data
para a realização da reunião da assembleia geral para o caso de esta,
por falta de quórum não poder reunir em primeira convocatória,
contando que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias de calen-
dário.

11 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário que podem ou não ser accionistas.

12 � Os membros da mesa são eleitos ou reeleitos pela assem-
bleia geral por períodos de três anos, de entre os accionistas ou outras
pessoas.

13 � As vagas ocorridas na mesa da assembleia geral serão pro-
vidas na primeira assembleia geral que ocorra a seguir à sua verifica-
ção.

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e dois vogais.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

3 � O conselho de administração poderá delegar algumas das suas
competências em um ou mais dos seus membros, nomeadamente
quanto à gestão corrente da sociedade.

4 � O conselho de administração reúne trimestralmente e ainda
sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a
solicitação de dois administradores.

5 � O conselho de administração pode deliberar validamente
quando estiver presente a maioria dos seus membros, sendo as res-
pectivas deliberações tomadas pela maioria de votos dos membros
presentes ou representados, dispondo o presidente de voto de quali-
dade.

6 � Nas suas faltas ou impedimentos o presidente será substituí-
do pelo vogal do conselho de administração por si designado para o
efeito.

7 � Os membros do conselho de administração podem fazer-se
representar por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente indicando o respectivo representante e mencionando o dia e
a hora da reunião em causa.

8 � As remunerações dos membros do conselho de administra-
ção serão fixadas pela assembleia geral que os eleger ou por uma
comissão de accionistas por aquela nomeada para o efeito, por um
período de três anos, coincidente com o mandato dos membros dos
órgãos sociais.

9 � As vagas que ocorram no conselho de administração serão
preenchidas nos termos da lei.

10 � Além de outras atribuições resultantes da lei e do presente
contrato, compete ao conselho de administração:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relati-
vas ao seu objecto;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, podendo confessar, desistir, transigir e comprometer-se
em arbitragem, bem como constituir mandatários mediante a outor-
ga das competentes procurações;

c) Adquirir, alienar, onerar ou obrigar quaisquer bens ou direitos,
móveis ou imóveis, nos termos legalmente autorizados;

d) Dar execução e fazer cumprir a lei, os presentes estatutos, bem
como as deliberações da assembleia geral regularmente tomadas.

ARTIGO 12.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um membro do conselho de administrração

e de um mandatário da sociedade, nos termos dos respectivos poderes;

2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de qual-
quer dos membros do conselho de administração ou de um
mandatário.

3 � Nos termos e limites da lei, o conselho de administração
poderá deliberar que certos documentos da sociedade sejam assina-
dos por chancela mecânica.

ARTIGO 13.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co que será um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral que eleger o fiscal de único elegerá tam-
bém o seu suplente que será, também, um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

Exercício

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

Aplicação de resultados

Os resultados positivos de cada exercício, devidamente aprova-
dos, terão a seguinte ordem de aplicação:

a) Um mínimo de 5% para a constituição ou reintegração da re-
serva legal, até atingir o montante legalmente exigível;

b) Outras aplicações impostas por lei;
c) O remanescente terá o fim determinado por deliberação da

assembleia geral.
ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � No caso de dissolução da sociedade, o presidente do conse-
lho de administração será o liquidatário, procedendo à partilha e
liquidação dos bens sociais conforme as deliberações da assembleia
geral.

2 � Na falta de deliberação da assembleia geral ou no caso de
partilha em espécie, os bens, individualmente considerados, serão
adjudicados ao accionista que por eles maior lance oferecer.

Designação dos órgaos sociais para o triénio 2000-2002:
Conselho de administração: presidente, Carlos Uriarte Alonso

Calada, residente em Martins de Porres, 45-78035, Madrid, Espanha;
vogais: Carlos Arranz Sanchez, Calle Los Sauces, 30, Móstoles,
Madrid, Espanha; Ramon Maria Castro Rodriguez, residente na
Travesia de Conde Duque, 2-B2, esq.ª, 2815 Madrid, Espanha.

Fiscal único: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua do Engenheiro Ferreira Dias,
924, 2.º, salas E35/E36 Porto; suplente, António Magalhães e Car-
los Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201/3 Porto.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13068261

ALONSO & PEDRO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2772/920115; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 100 000$ em dinheiro e subscrito pelo novo sócio Ma-

nuel Anselmo Ribeiro Pedro.
Redacção do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 500 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos valores do activo, constantes da escrita e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 400 000$, da sócia Maria Isa-
bel Ferreira dos Santos Ribeiro Pedro, e uma de 100 000$, do sócio
Manuel Anselmo Ribeiro Pedro.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13073125

EDITORA REPLICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 994/870129; identificação de pessoa colectiva n.º 501361308;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/20010417.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Pedro de Sintra, 26-A, freguesia

de Santa Maria de Belém, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13072552

ALEMÃO & ALEMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 217/840319; identificação de pessoa colectiva n.º 501512055;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 12/13/20010417.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente, António José dos Santos Go-

mes, por renúncia, em 5 de Janeiro de 2001.
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to, quanto aos artigos 3.º e 4.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado

em dinheiro, e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias, respectivamente, de 121 205$ e 481 205$.

Teor dos artigos alterados:
3.º

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

4.º

A gerência e administração da sociedade, será desempenhada por
Maria João Ribeiro Marques Calixto da Silva, casada, natural da fre-
guesia de Alcântara, concelho de Lisboa, residente na Rua da Jun-
queira, 56, 1.º direito, em Lisboa, desde já nomeada gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14414066

ESTABELECIMENTOS CARTAXO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 422/670112; identificação de pessoa colectiva n.º 500545260;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 7/20010417.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to, quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, realizado em

dinheiro, e subscrito pelos sócios, na proporção das suas quotas.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2000 euros,
pertencente ao sócio António Ulisses Macedo de Morais, uma de
2000 euros, pertencente ao sócio Domingos Fernando da Fonseca
Tavares, uma de 500 euros, pertencente ao sócio José Carlos da Costa
Dias e uma de 500 euros, pertencente ao sócio Armando Ventura
Lourenço.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13072110

BESLEASING MOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 711; identificação de pessoa colectiva n.º 502161680; data:
21082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281840

BESLEASING IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1479; identificação de pessoa colectiva n.º 502330937; data:
22082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12281832

LISBOA � 2.A SECÇÃO

J. TEIXEIRA & FILHOS � SOCIEDADE CONSTRUTORA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2202/910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502576804;
inscrição n.º 4/010126.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 14175878

NIPOFOTO � FOTOGRAFIA E GESTÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 961/850417; identificação de pessoa colectiva n.º 501505466;
inscrição n.º 6/010530.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 16498356

LUÍSA PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 450/850828; identificação de pessoa colectiva n.º 501535578;
inscrição n.º 7/010528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13297481

GESAL � GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 074/851220; identificação de pessoa colectiva n.º 501618856;
inscrição n.º 6/010530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13068148

CÉSAR & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 859; identificação de pessoa colectiva n.º 500833354; inscri-
ção n.º 2472/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15872211

GABRIEL MACIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 503/690908; identificação de pessoa colectiva n.º 500911312;
inscrição n.º 6/010530.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13142011

FERREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 361/620111; identificação de pessoa colectiva n.º 500508232;
inscrição n.º 10/000831.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 11503319

LUSOPONTO MODA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 905/870925; identificação de pessoa colectiva n.º 501884971;
inscrição n.º 9/010528.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13297244

FOTOGRAVURA DIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 361/620111; identificação de pessoa colectiva n.º 500449128;
inscrição n.º 5/010405.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 16955404

FRANCISCO PEREIRA & MARIA JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 312/770229; identificação de pessoa colectiva n.º 500603820;
inscrição n.º 7/010524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13125699

J. M. J. ROSÁRIO CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8500/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504210769;
inscrição n.º 4/010724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Ramalho Sampaio Pedroso Rocha. 14539527

J. C. N. � IP INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5723/950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503462802;
inscrição n.º 6/010508.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Ramalho Sampaio Pedroso Rocha. 13154265

GRAÇA & ASSOCIADOS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6650/961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503744883;
inscrição n.º 7/010730.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Ramalho Sampaio Pedroso Rocha. 16889533

HENGOR � SERRALHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7100/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503887501;
inscrição n.º 9/010306.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 13133888

HENGOR MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7099/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503887498;
inscrição n.º 8/010306.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 13133896

FISCÁLCULO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6915/970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503814180;
inscrição n.º 6/010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 16499395

NATIRIS � CENTRO DIETÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 795/711123; identificação de pessoa colectiva n.º 500200653;
inscrição n.º 9/010611.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 11493186

IMPERIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 432/701117; identificação de pessoa colectiva n.º 500137340;
inscrição n.º 18/010530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13142410

LINDE SOGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 801/460703; identificação de pessoa colectiva n.º 500266344;
inscrição n.º 24/010528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13297899

KING & CO. PORTUGAL, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8741/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504278681;
inscrição n.º 4/010606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13192310

GEDOISIS � SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 306/890131; identificação de pessoa colectiva n.º 502100338;
inscrição n.º 19/010524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14370735

GEST LEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA MOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3311/920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502834080;
inscrição n.º 24/010528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13297279

J. C. N.-IP � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5723/950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503462803;
inscrição n.º 7/010205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14448165

FUNFRAP � FUNDIÇÃO PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 355/811012; identificação de pessoa colectiva n.º 501197885;
inscrição n.º 36/010530.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13068130

GALANI � EMPREENDIMENTOS E REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, TURÍSTICAS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 869/830318; identificação de pessoa colectiva n.º 501369112;
inscrição n.º 8/010528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 16498330

FARADEI � PROJECTOS E MONTAGENS
ELECTROTÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 305/830729; identificação de pessoa colectiva n.º 501386491;
inscrição n.º 13/010529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14136643

PLANO X � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 292; identificação de pessoa colectiva n.º 500769400; inscri-
ção n.º 2410/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14455420

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PANEGARA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 710/861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501769102;
inscrições n.os 20 e 21; números e data das apresentações: 46 e 47/
010627.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 100 000 000$
para 500 000 euros tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, em dinheiro, é de 500 000 euros, representado por ac-
ções no valor nominal de cinco euros cada uma, nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis, de acordo com a lei, à custa
de respectivo accionista e representadas por títulos de uma ou mais
acções assinadas por um administrador.

2 � A sociedade pode adquirir acções próprias ou alheias, reali-
zando com umas e outras operações julgadas convenientes.

3 � As acções são livremente transmissíveis entre accionistas e
entre estes e quem se encontre na respectiva linha de sucessão legal.

4 � O accionista que de outro modo pretender transmitir as suas
acções deve participá-las em carta registada com aviso de recepção
ao presidente da mesa da assembleia geral e ao conselho de adminis-
tração para a sociedade, mediante deliberação de assembleia geral,
usar do direito de as adquirir pelo valor que lhe corresponder, apu-
rada a situação líquida activa da sociedade, valor que será liquidado
em cinco prestações semestrais e iguais, vencendo-se a primeira no
último dia de mês seguinte ao da reunião da assembleia geral.

5 � Caso a assembleia não delibere adquirir as acções, qualquer
accionista presente ou devidamente representado pode, nas condi-
ções referidas no número anterior, exercer o direito de preferência
mediante simples declaração ditada para a acta, devendo as acções
alienadas, caso mais de um accionista queira exercer aquele direito,
ser divididas entre os pretendentes em proporção no montante de
capital que cada um deles, ao tempo possuir.

6 � Passados 20 dias sobre a data da última recepção da comuni-
cação prevista no n.º 3 sem que a convocatória haja sido publicada
pelo menos, num jornal diário de Lisboa, ou cinco dias sobre a data
da assembleia geral sem que a sociedade ou qualquer dos accionistas
tenham exercido o direito de preferência, podem as acções ser trans-
mitidas livremente.

7 � Sem prejuízo do disposto na parte final do artigo 13.º, são
nulas as transmissões de acções que contraírem o disposto nos nú-
meros anteriores, podendo assim a sociedade recusar-se a registá-las
ou a averbá-las, não reconhecendo como accionistas os portadores
de tais acções, e usar, ou qualquer outro accionista, do direito de
preferência nas condições estabelecidas no n.º 4.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

21 � Apresentação n.º 47/010627.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Abril de

2001, para o triénio 2001-2003:
Conselho de administração: Nuria Giralt Silva Carpinteiro, Ala-

meda Fernão Lopes, 21, 6.º, direito, Algés-presidente; Juan Giralt
Silva e Jorge Giralt Rius.

Fiscal único: Ascenção, Gomes, Cruz & Associados � Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Dr. Faria de Vasconcelos, 5,
1.º, direito, Lisboa; Manuel Gerardo Ascenção, revisor oficial de
contas, casado, Rua de Aquiles Machado, 28, 15-frente, Lisboa, su-
plente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16999690

MULTIECRÃS � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6815/980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504065980;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 46/010705.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 6 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16987721

PROMOSKI � PROJECTOS DE ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3569/940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503215163;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/010705.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16987209
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CORRIES � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 334/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505536579;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/010710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Miriam Pauleta Enes
Baganha, que também usa Miriam Enes Baganha, solteira, maior,
natural da freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa, residen-
te na Rua de Artur Lamas, 16, 1.º, esquerdo, em Lisboa, que outorga
na qualidade de procuradora da sociedade ABC Corries, Ltd., pessoa
colectiva n.º 980230772, com sede em Corrie Lodge, Millburn Road,
Inverness, Escócia, registada no registo da sociedade sob o
n.º 194199, com o capital social de 1000 libras esterlinas, confor-
me procuração que arquivo.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CORRIES � Empresa de Trabalho
Temporário, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Victor Córdon, 21, fregue-
sia dos Mártires, concelho de Lisboa, e poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples delibe-
ração da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cedência temporária
de trabalhadores para utilização de terceiros.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de 5000 euros a que corresponde
uma quota detida pela sócia única ABC Corries Ltd., e encontra-se
integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas ao sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
1 000 000 de euros.

ARTIGO 6.º

1 � A cedência de quotas está sujeita ao consentimento da socie-
dade.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá solicitar a
autorização da sociedade a conceder por escrito, identificando os
termos e condições da cedência de quota que pretendem realizar. A
sociedade deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias a contar da data
de recepção do pedido de autorização elaborado pelo sócio interes-
sado em ceder a sua quota.

ARTIGO 7.º

1 � Os membros da gerência poderão ser remunerados ou não
pelo exercício das suas funções, em conformidade com a delibera-
ção da assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, até ao limite de cinco, nomeados por deliberação em assembleia
geral da sociedade, por um período não superior a quatro anos, que
poderão ser reconduzidos.

3 � Aos gerentes da sociedade são conferidos poderes para re-
presentar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente,
e para assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade.

4 � Ressalvados os limites da lei, os gerentes podem delegar num
deles ou em procurador especialmente mandatado para o efeito, os
poderes necessários para executar determinados actos, negócios ou
espécies deles.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Um gerente;
b) Um procurador, dentro dos termos e limites dos poderes cons-

tantes da procuração outorgada em seu nome.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais deverão ser convocadas por carta re-
gistada enviada com 15 dias de antecedência em relação à data da
realização da assembleia geral, a não ser que outras formalidades ou
um prazo mais longo seja imposto por lei.

2 � É admitida a representação de sócio nas assembleias gerais
mediante carta mandadeira.

3 � O sócio pode reunir em assembleia geral universal, sem ne-
cessidade de convocatória ou formalidades prévias, bem como deli-
berar unanimemente por escrito e deliberar por voto escrito.

ARTIGO 10.º

1 � Com excepção do montante destinado à constituição de re-
servas legais, nos termos do artigo 33.º do Código das Sociedades
Comerciais, os lucros resultantes do exercício de cada ano devem
ser aplicados de acordo com deliberação da assembleia geral tomada
por maioria simples dos votos.

2 � A sociedade pode proceder a adiantamentos aos sócios sobre
os lucros no decurso de cada exercício, nos termos do artigo 297.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

A sócia e a sociedade ficam autorizadas a celebrar entre si quais-
quer negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

1 � O gerente ora nomeado por um período de quatro anos é
Ronald Sutherland MacDonald, casado, de nacionalidade  britânica,
residente em Stewarton Drive, 135, CambusIang, Glasgow, G72 8DH.

2 � A gerência ora nomeada não será remunerada.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13293494

CÂNDIDO RIBEIRO � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 323/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505546825;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/010705.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Cândido de Jesus Ribei-
ro Teixeira, identificação fiscal n.º 100092233, natural da freguesia
de Ruivães, concelho de Vieira do Minho, casado com Maria Amé-
lia Mendes Oliveira Teixeira no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Ferreira de Castro, 350, 4.º, esquerdo, em Mar-
vila, Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 5846165, de 21 de
Julho de 1999, emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cândido Ribeiro � Construção
Civil, Unipessoal L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro,
350, 4.º, esquerdo, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence 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 � Fca desde já nomeado gerente o sócio.
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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.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298267

PISO URBANO � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 331/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505613832;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º José Manuel da Silva Malheiro, identificação fiscal

n.º 129741230, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de
Lisboa, casado com Teresa Maria da Cruz Soares de Silva Malheiro
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua do Pro-
fessor Aires de Sousa, 3, 4.º, A, em Lisboa, portador do bilhete de
identidade n.º 1309352, de 8 de Março de 1994, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Joaquim Narciso da Silva Malheiro, identificação fiscal
n.º 129495344, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de
Lisboa, casado com Maria Antonieta Perdigão Valente da Silva
Malheiro sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Beneficência, 126, 2.º, B, direito, em Lisboa, portador do bilhete
de identidade n.º 5196179, de 12 de Março de 1998, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Piso Urbano � Actividades
Imobiliárias L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Travessa de
D. Estefânia, 19, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda 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 compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Arrendamento e admi-
nistração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 150 000 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 não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, 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.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298305

PARR � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 337/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505554437;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 69/010710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por José
Carlos Amaral Pais, Luís Filipe de Jesus Borges Amaral, Pedro Luís
Henriques Reis e José António Crespo Rodrigues, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PARR � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Pimenta, 71 e 73, em
Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

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 na prestação de serviços orienta-
dos para promoção de espectáculos, actividades recreativas, despor-
tivas, de entretenimento e afins, actividades culturais, nomeadamente
protecção e recuperação de património cultural e histórico, comer-
cialização e distribuição de produtos culturais. Serviços orientados
para o turismo e o lazer, tais como o aproveitamento turístico do
património local, circuitos turísticos locais e externos, animação
turística, iniciativas no domínio do turismo rural e ecológico. Servi-
ços na área dos transportes tradicionais, não motorizados, para fins
turísticos, adaptação de percursos às características das actividades e
transportes turísticos. Serviços de apoio às empresas locais tais como
comercialização e distribuição de produtos, restauração colectiva,
multimédia, audiovisual e publicidade.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais
no valor nominal de 5000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, a estes poderão ser exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
20 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298275

MARCOLINA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 338/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505411709;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/010710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por José
Fernandes Pires, contribuinte fiscal n.º 168900165, natural da fre-
guesia do Socorro, concelho de Lisboa, divorciado, residente na
Rua das Olarias, 38, 1.º, Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 5347658, emitido em 25 de Maio de 2001, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, e Marcolina Fernandes, contribuinte
fiscal n.º 115647317, natural da freguesia de Serdedelo, concelho de
Ponte de Lima, viúva, residente na Rua de António Noly, 7, 3.º,
direito, Rio de Mouro, Sintra, portadora do bilhete de identidade
n.º 874668 emitido  em 27 de Novembro de 1992 pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marcolina & Fernandes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua das Olarias,
38, 1.º, freguesia da Graça, concelho de Lisboa.

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 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 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 José Fernandes Pires.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298321

PROJECTO APROVADO � REPRESENTAÇÃO, PROMO-
ÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS,
CALÇADO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 333/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505507331;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º José Francisco Teixeira da Costa, divorciado, natural da fre-

guesia de Refojos de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto, resi-
dente na Rua de Artur Garrett, 19, 3.º, esquerdo, Alcochete, identi-
ficação fiscal n.º 139595830;

2.º Susana Cristina Avelino Ferreira Marques, natural da freguesia
de Tomar, Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar, casada com
Filipe Manuel Gonçalves Marques, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente no Bairro do Pinhal, lote 7, Carapinheira, Igreja
Nova, Mafra, identificação fiscal n.º 198900538,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Projecto Aprovado � Repre-
sentação, Promoção e Comercialização de Produtos Têxteis, Calça-
do e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Almirante Reis,
114, 3.º, A, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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 representação, promoção e
comercialização de produtos têxteis, calçado e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.
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3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Susana Cristina Ave-
lino Ferreira Marques.

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 !eis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13244400

COREIRO CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9552/001103; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 56 e 57/010710.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 56/010710.
Cessação de funções do administrador único Dimas Ferreira Pes-

tana, por ter renunciado em 30 de Março de 2001.
Certifico que foi registado o reforço e a redenominação do capi-

tal de 20 000 000$ para 100 000 euros tendo o artigo 5.º, n.os 1 e
2, e artigo 6.º, n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social; acções

1 � O capital social é de 100 000 euros e encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro por todos os accionistas.

2 � O capital social divide-se em 20 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração poderá deliberar a elevação do
capital social em dinheiro, por uma ou mais vezes, não podendo o
valor do aumento exceder o limite de 124 699 euros e 46 cêntimos.

Administrador único: Mário Jorge Ribeiro Peças, casado, Rua de
Gonçalves Zarco, 3, 11.º, direito, Portela, Loures.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13293753

PORTIMAX � CONTEÚDOS E SERVIÇOS DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9241/000711; identificação de pessoa colectiva n.º 505031981;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010710.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 6/010710.
Cessação de funções dos gerentes José António Correia Fernan-

des, Rui Jorge Pinto da Costa e Paula Alexandra Martins Cordeiro,
por terem renunciado, em 22 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13292951

CARLA & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8634/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504737813;
inscrição n.º 2; número e data de apresentação: 9/010710.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 14 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13293150

CLARKE, MODET & COMPANHIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 826/660603; identificação de pessoa colectiva n.º 500517746;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 26/010709.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

Esta sociedade adopta a firma Clarke, Modet & Co., Sociedade
Unipessoal, L.da, sendo a sua sede e domicílio em Lisboa, Rua de
Castilho, 50, 5.º

3.º

O capital social é de 49 879,79 euros, está inteiramente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
39 903,83 euros e corresponde a uma quota de igual valor da sócia
Agence Générale de Marques et Brevets S. A. H.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13292617

COMPANHIA IMOBILIÁRIA
DO PARQUE-CIPARQUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 891/640514; identificação de pessoa colectiva n.º 500067953;
inscrição n.º 17; número e data de apresentação: 46/010709.

Certifico que foi registada a dissolução e designação de liquidatá-
rio por deliberação de 23 de Maio de 2001.

Maria Manuela Borges do Quental Calheiros.
António do Quental Calheiros Gentil Quina.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13277359

CASAL DE PAULOS RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 330/010709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
48/010709.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por:
1.º � a) Dr. Vítor Jorge Palma da Costa, casado, natural da fre-

guesia de Cercal, concelho de Santiago do Cacém, residente na Rua
dos Douradores, 134, 3.º, direito, em Lisboa, na qualidade de verea-
dor e em representação, com os necessários poderes para o acto, da
Câmara Municipal de Lisboa, identificação de pessoa colectiva
n.º 500051070; e

b) Rui Alberto de Rodriguez Horta, casado, natural da freguesia de
Mártires, concelho de Lisboa, residente na Avenida do Visconde Val-
mor, 1-A, 6.º, C, em Lisboa, na qualidade de administrador e em
representação da sociedade comercial anónima, denominada, Top
Tours � Viagens e Turismo, S. A., com sede na Avenida do Duque
d�Ávila, 188, 3.º, em Lisboa, (anteriormente sociedade comercial
por quotas com sede na Rua de Luciano Cordeiro, 116, 6.º, em Lis-
boa), matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o n.º 54 362, identificação de pessoa colectiva n.º 500925712,
com o actual capital social de 400 000 000$.
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Ambas as mencionadas representadas intervêm, por sua vez, res-
pectivamente, nas qualidades, de presidente e presidente-adjunto da
direcção, e em nome e representação, com os necessários poderes
para o acto, da associação denominada, Associação Turismo de Lis-
boa � Visitors And Convention Bureau, com sede na Rua da Jun-
queira, edifício Rosa, 1.º piso, em Lisboa, identificação de pessoa
colectiva n.º 501880160, constituída por escritura de 7 de Abril de
1987, lavrada a fl. 5 v.º do livro de notas n.º 346.º-A do Notário
Privativo da Câmara Municipal de Lisboa, cujos estatutos foram al-
terados por escritura de 30 de Outubro de 1997, lavrada com início
a fl. 67, do livro de notas n.º 1083.º-C do 14.º Cartório Notarial de
Lisboa;

2.º Rita Andreia Pereira Castelo Branco Pires, identificação fiscal
n.º 214493342, solteira, maior, natural de Lisboa, freguesia de São
Cristóvão e São Lourenço, residente na Travessa da Palmeira, 26,
rés-do-chão, em Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a
sua firma é constituída pela denominação de Casal de Paulos Res-
tauração, L.da e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá a sua sede em Casal de Paulos, Parque Municipal
de Campismo de Monsanto, Estrada da Circunvalação, em Lisboa,
freguesia de Benfica.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a gestão e exploração de restauran-
tes e prestação de serviços na área do catering.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 5 100 000$, pertencente à sócia Associação Turismo de Lisboa �
Visitors And Convention Bureau, e a outra de 4 900 000$, perten-
cente à sócia Rita Andreia Pereira Castelo Branco Pires.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 5 000 000$, sendo as prestações fei-
tas na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por três geren-
tes, cabendo à sócia Rita Andreia Pereira Castelo Branco Pires de-
signar dois e à Associação Turismo de Lisboa designar um.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia Rita Andreia Pe-
reira Castelo Branco Pires e os não sócios, Álvaro Castelo Branco
Pires, casado, residente na Travessa da Palmeira, 26, rés-do-chão,
em Lisboa, e Luís Filipe Caleia Rodrigues, casado, residente na Rua
do Colen, 80, em Cascais, tendo os dois primeiros sido designados
pela sócia Rita Andreia Pereira Castelo Branco Pires, e o terceiro
pela Associação Turismo de Lisboa.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 9.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 10.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a cessão
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade gozan-
do os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do
direito de preferência.

ARTIGO 11.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Se a quota for penhorada, constituída em usufruto, arrestada,
arrolada, cedida a estranhos sem observância do preceituado nestes
estatutos e ainda quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada
da disponibilidade ou propriedade do seu titular;

b) Em caso de interdição, inabilitação ou insolvência do respec-
tivo sócio.

ARTIGO 12.º

A contrapartida da amortização da quota será igual ao seu valor,
de acordo com o último balanço aprovado, antes do evento que deu
lugar à amortização.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16983696

CORTEZ & LOPES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 329/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 502105895;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 38/010709.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 25 000 000$ para 124 700 euros com remodelação total do con-
trato, tendo ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Cortez & Lopes � Sociedade de
Construções, L.da, tem a sua sede na Rua de Timor, 2, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade poderá deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de constru-
ção civil, urbanizações, empreitadas gerais, exploração, administra-
ção e gestão de prédios rústicos e urbanos de sua propriedade ou de
terceiros, de empreendimentos turísticos próprios ou de terceiros,
como arrendar, podendo ainda revender os imóveis e prédios que
adquirir e vender os que construir.

§ único. Pode a sociedade em qualquer momento livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espé-
cie em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 700 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
62 350 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � As cessões de quotas entre sócios é livre contudo, em rela-
ção a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os restantes sócios
depois, gozam o direito de preferência.

2 � O sócio que queira transmitir a sua quota por venda, doação
ou qualquer outra forma, no todo ou em parte, deve comunicar à
sociedade as condições de transmissão em carta registada, enviada
com antecedência não inferior a 30 dias.

3 � Fica expressamente permitida a divisão de quotas entre her-
deiros de sócios, como convierem entre si e por direito, porém,
enquanto a quota estiver indivisa ou não for adjudicado a um dos
herdeiros, devem estes, no prazo máximo de 15 dias, entre si desig-
nar a pessoa que exerça os direitos sociais respectivos, com poderes
para gerir os actos da sociedade.

5.º

A gerência da sociedade é exercida por ambos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes, sendo retribuídos consoante vier a ser
deliberado em assembleia geral para o efeito convocada.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 247 � 24 de Outubro de 200122 916-(38)

6.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em juízo
ou fora dele, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, com
excepção dos actos de mero expediente, que são os emergentes dos
contratos ou das obrigações administrativas ou fiscais entretanto
assumidas pela sociedade, na forma atrás prescrita, para o que basta
a assinatura de um só.

7.º

A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores nos ter-
mos da lei.

8.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras a favor ou quaisquer outros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais, que serão nulos e de nenhum valor rela-
tivamente à sociedade.

9.º

Se a sociedade carecer de suprimentos, serão estes feitos pelos
sócios, ao juro e nas demais condições que constarem das delibera-
ções tomadas em assembleia geral.

10.º

A sociedade poderá proceder à amortização de quotas nos casos
seguintes:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando seja penhorada ou arrestada qualquer quota;
c) No caso de interdição, inabilitação ou falência de qualquer dos

sócios;
d) A amortização de quotas, salvo acordo expresso dos interessa-

dos, será feita mediante depósito na Caixa Geral de Depósitos à
ordem dos interessados, pelo valor que resultar no último balanço
aprovado ou de um expressamente efectuado para o efeito, acresci-
do de quaisquer créditos que constem da conta particular e deduzido
de qualquer débito para com a sociedade, em quatro prestações tri-
mestrais iguais. A intenção de amortizar deve ser dada a conhecer
aos interessados no prazo de um mês a partir do conhecimento pela
sociedade dos factos que a originam.

11.º

No caso da dissolução da sociedade, serão liquidatários os sócios
que procederão à liquidação e partilha conforme convencionarem.
Na falta de acordo, será todo o activo e passivo adjudicado ao sócio
que melhor proposta fizer.

12.º

Os sócios deliberarão, nos termos da lei, nas assembleias gerais
que serão convocadas por cartas registadas com aviso de recepção,
expedidas com uma antecedência mínima de 15 dias, para os domi-
cílios de cada sócio que têm a obrigação de efectuar comunicação de
alteração do domicílio, em devido tempo à sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13292641

MANUEL DE CARVALHO ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 328/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505504782;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/010709.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Manuel
de Carvalho Rosa, natural de São Martinho de Antas, Sabrosa, casa-
do com Maria da Conceição Campeã dos Santos Rosa, no regime da
comunhão de adquiridos, segundo declarou, residente na Rua Cinco ao
Alto do Lumiar, lote 20.3.8, 4.º, B, Lisboa, que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel de Carvalho Rosa, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua Cinco ao Alto do Lumiar, lote
20.3.8, 4.º, B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, identifica-
ção de pessoa colectiva n.º P 505504782, actividade 45211 (válido
até 4 de Novembro de 2001).

§ único. A sociedade por simples deliberação do titular poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, calçada e lancil.

3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 300 000$ e corresponde a uma quota pertencente ao sócio único
Manuel de Carvalho Rosa.

4.º

A sociedade inicia a sua actividade a partir da presente data e
funcionará por tempo indeterminado.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Ma-
nuel de Carvalho Rosa, com ou sem remuneração, ficando o mesmo
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13292471

CLÍNICA MÉDICA DR. JOSÉ RODRIGUES
& DR.A MARIA A. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 327/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505459230;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010709.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Dr. José Manuel dos Santos Melo e Mota Rodrigues, casado

com a segunda outorgante no regime da comunhão de adquiridos,
natural de Lisboa, da freguesia do Socorro, residente na Rua de João
de Freitas Branco, 32, 5.º, direito, 1500-359 Lisboa, titular do bi-
lhete de identidade n.º 6010793, datado de 13 de Julho de 1992,
emitido em Lisboa pelo Centro de Identificação Civil e Criminal,
identificação fiscal n.º 127129995, médico com a cédula profissio-
nal n.º 16093, emitida em 29 de Julho de 1987, pela Ordem dos
Médicos;

2.ª Dr.ª Maria Antónia Baguinho da Silva Rodrigues, casada com
o primeiro outorgante no indicado regime e com ele residente, na-
tural de Angola, titular do bilhete de identidade n.º 2168021, datado
de 22 de Abril de 1998, emitido em Lisboa, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil, identificação fiscal n.º 127130004, médica com a
cédula profissional n.º 16095, emitida em 15 de Janeiro de 1993,
pela Ordem dos Médicos;

3.ª Dr.ª Mónica Baguinho da Silva Rodrigues, solteira, maior, na-
tural de Lisboa, da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, residente
na Rua do Major Neutel de Abreu, 22, 14.º, B, 1500 Lisboa, titular
do bilhete de identidade n.º 10774549, datado de 10 de Dezembro
de 1996, emitido em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil,
identificação fiscal n.º 215035941, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Médica Dr. José Ro-
drigues & Dr.ª Maria A. Rodrigues, L.da, e tem a sua sede na Rua de
João Freitas Branco, 32, 5.º, direito, freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados de saúde;
exercício da actividade de medicina; exploração de consultório mé-
dico e de enfermagem; meios auxiliares de diagnóstico.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de 2400 euros, pertencente ao sócio José Manuel
dos Santos Melo e Mota Rodrigues, outra do valor nominal de
2400 euros pertencentes à sócia Maria Antónia Baguinho da Silva
Rodrigues e outra do valor nominal de 200 euros pertencentes à sócia
Mónica Baguinho da Silva Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, a administração da sociedade e a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a
pertencer aos sócios José Manuel dos Santos Melo e Mota Rodri-
gues e Maria Antónia Baguinho da Silva Rodrigues, desde já nomea-
dos gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e con-
tratos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações,
letras de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades.
mesmo com objecto diferente do seu bem como associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas ou em sociedades reguladas
por leis especiais.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios mas em rela-
ção a estranhos depende do consentimento da sociedade a qual, em
primeiro lugar, e em segundo qualquer dos sócios, terá direito de
preferência na mesma.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13292595

C. A. C. I. � CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8359/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504610481;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
47/010709.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 47/010709.
Recondução do fiscal único, efectivo e suplente, por deliberação

em 27 de Março de 2001, para o biénio de 2001-2002.
Fiscal único designado para o biénio de 1999-2000: Matos, Soa-

res e Vaz � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida das
Túlipas, 10, rés-do-chão, B, Algés, e Manuel Alberto Gaspar Soares,
casado, residente na morada anterior, revisor oficial de contas, su-
plente.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13293010

MIRAFARMA � SOCIEDADE COMERCIAL
FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4946/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503562700;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/010709.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5 000 000$ tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4 975 000$, pertencente à sócia Maria Isabel Pereira Perdigão An-
tunes e outra de 25 000$, pertencente à sócia Maria Goreti de Gou-
veia Martins da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10802142

MUNDIBANA � IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE BANANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4344/950503; identificação de pessoa colectiva n.º 502877260;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/010709.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de 2 475 000$, pertencente ao sócio Artur Miguel Cortez Cae-
tano Bernardo dos Santos, outra do valor nominal de 2 475 000$,
pertencente ao sócio Rui Jorge Martins Teixeira Freire e outra
do valor nominal de 50 000$, pertencente à sócia Operbana Adua-
neira � Serviços Aduaneiros e Trânsito, L.da

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do quíntuplo do capital social, mediante
deliberação da assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001 � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13253999

QUIMIBRO � METAIS E MINERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2977/931007; identificação de pessoa colectiva n.º 503077267;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/010709.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de QUIMIBRO � Metais e
Minerais, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Duque
d�Ávila, 56, 1.º, esquerdo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16987373

MANUEL SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 073; identificação de pessoa colectiva n.º 500659451; entra-
da n.º 2690/010612.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15782450

CORREIA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 245; identificação de pessoa colectiva n.º 500691398; entra-
da n.º 2422/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13185527

MILHEIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 735; identificação de pessoa colectiva n.º 500193495; entra-
da n.º 3325/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13151576

PUBLICAÇÕES CIÊNCIA E VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 686; identificação de pessoa colectiva n.º 500849846; entra-
da n.º 3394/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12009199

MADEIRA & ARTILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 166; identificação de pessoa colectiva n.º 500377162; entra-
da n.º 3385/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13147978

CORAL � CORTICEIRA ALGARVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 661; identificação de pessoa colectiva n.º 500076405; entra-
da n.º 3195/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15761053

CRASTOS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 759; identificação de pessoa colectiva n.º 500919119; entra-
da n.º 3292/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13748963

CARLOS ALBERTO BRANCO DOS SANTOS,
HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 715; identificação de pessoa colectiva n.º 500327190; entra-
da n.º 3391/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781631

MANUEL RODRIGUEZ & SERAFIM DOMINGUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 26 963; identificação de pessoa colectiva n.º 500481091; entra-
da n.º 2923/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13146513

METALUX � SOCIEDADE DE METALURGIA
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 858; identificação de pessoa colectiva n.º 500192669; entra-
da n.º 2938/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760430

PULSAR � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3265; identificação de pessoa colectiva n.º 503135623; entrada
n.º 2928/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12010103

CANAS & ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 881; identificação de pessoa colectiva n.º 500504075; entra-
da n.º 2943/010618.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13123424

CORTES & CORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 179; identificação de pessoa colectiva n.º 500722714; entra-
da n.º 2960/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760529

CHIQUE DE PALHAVÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 401; identificação de pessoa colectiva n.º 500513244; entra-
da n.º 2952/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615994

CARVOARIA MIMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 129; identificação de pessoa colectiva n.º 500508321; entra-
da n.º 2953/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12616001

CASTANHEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 163; identificação de pessoa colectiva n.º 500448949; entra-
da n.º 2959/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760510

MANUEL DURAN & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 283; identificação de pessoa colectiva n.º 500495548; entra-
da n.º 2958/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760499

MEZIO � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7440; identificação de pessoa colectiva n.º 504145029; entrada
n.º 2961/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13269186

MANUEL TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 782; identificação de pessoa colectiva n.º 500495491; entra-
da n.º 2888/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13269291

M. V. DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 26 931; identificação de pessoa colectiva n.º 500513910; entra-
da n.º 2892/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13269275

MTS � PORTUGAL, SOCIEDADE GESTORA
DO MERCADO ESPECIAL DE DÍVIDA PÚBLICA, SGMR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9246; identificação de pessoa colectiva n.º 504797760; entrada
n.º 2948/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760480

PEREIRA & CARNIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 390; identificação de pessoa colectiva n.º 500477353; entra-
da n.º 2954/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760502

PEREIRA, GONÇALVES & XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 077; identificação de pessoa colectiva n.º 500215723; entra-
da n.º 2809/010618.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13179233

PANIFICAÇÃO DAS MERCES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 838; identificação de pessoa colectiva n.º 500210748; entra-
da n.º 2886/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13269429

MANUEL DOMINGUEZ & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 016; identificação de pessoa colectiva n.º 500994285; entra-
da n.º 2843/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614785

QUARTETO � SOCIEDADE
CINEMATOGRÁFICA 1-2-3-4, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 614; identificação de pessoa colectiva n.º 500224943; entra-
da n.º 2828/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614378

MARIA ROSA AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1452; identificação de pessoa colectiva n.º 502302763; entrada
n.º 2818/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13179250

QUINOSIL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 546; identificação de pessoa colectiva n.º 500784850; entra-
da n.º 2819/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13179276

MARIA JOSÉ FAZENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6564; identificação de pessoa colectiva n.º 504030620; entrada
n.º 2811/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13179292

CATO PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9518; identificação de pessoa colectiva n.º 505058049; entrada
n.º 2832/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13142569

CARDINAL � SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO
CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3210; identificação de pessoa colectiva n.º 503116017; entrada
n.º 2814/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614890

CAIXA INVESTIMENTOS, SOCIEDADE
DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 728; identificação de pessoa colectiva n.º 501875743; entra-
da n.º 2895/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760065

PASTELARIA A PORTUGUESA DA ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1027; identificação de pessoa colectiva n.º 502215089; entrada
n.º 2825/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13268198

PRAXE BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6346; identificação de pessoa colectiva n.º 503808920; entrada
n.º 2823/010618.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13268031

PAPELARIA PENINSULAR PORTUGAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3457; identificação de pessoa colectiva n.º 503249343; entrada
n.º 2838/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615099

MARPIC � CONSULTORES INTERNACIONAIS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1976; identificação de pessoa colectiva n.º 502843012; entrada
n.º 2850/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12020044

M. D. S. � MERCADO DIRECTO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1137; identificação de pessoa colectiva n.º 502646705; entrada
n.º 2858/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615773

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4618; identificação de pessoa colectiva n.º 502875496; entrada
n.º 2889/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615960

MARQUES & PALMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 534; identificação de pessoa colectiva n.º 500185190; entra-
da n.º 2914/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760421

M. SERRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 717; identificação de pessoa colectiva n.º 502178507; entrada
n.º 2833/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614815

4 H � ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
HEITOR MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1672; identificação de pessoa colectiva n.º 502304189; entrada
n.º 2949/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13276115

PENDULO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 372; identificação de pessoa colectiva n.º 500214470; entra-
da n.º 2818/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13179241

CAMPOS PALMA � SOCIEDADE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9107; identificação de pessoa colectiva n.º 504811576; entrada
n.º 3081/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13254901

CETACO � CENTRO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA
A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 528; identificação de pessoa colectiva n.º 500906173; entra-
da n.º 3107/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13255002

CARRASQUEIRA DOS SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 267; identificação de pessoa colectiva n.º 500636028; entra-
da n.º 3040/010619.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760030

CARPINTARIA E MARCENARIA PANTOGRAFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 473; identificação de pessoa colectiva n.º 500635986; entra-
da n.º 3045/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15632261

CABRAL & VALADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 907; identificação de pessoa colectiva n.º 500519943; entra-
da n.º 3029/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760731

PARTNER CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6812; identificação de pessoa colectiva n.º 504066889; entrada
n.º 2978/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12456640

PADARIA LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 396; identificação de pessoa colectiva n.º 500540632; entra-
da n.º 2990/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15780619

MAMIR � INDÚSTRIA DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 280/861107; identificação de pessoa colectiva n.º 501742077;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/010711.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 7500 euros, tendo os artigos 3.º e 5.º, n.os 1 e 2,
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
6000 euros e outra de 1500 euros, pertencentes respectivamente, aos
sócios Miraldina Soares Minhoto Ramos e Alípio Gonçalves Ramos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo ou fora dele, activa e passivamente, com dispensa de
caução, e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, mantém-se a cargo da sócia Miraldina Minhoto
Soares Ramos.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar valida-
mente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13187325

CONSTRUÇÕES HEXÁGONO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 968/770811; identificação de pessoa colectiva n.º 500679789;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 47 e 48/010711.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

6 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 47/010711.
Cessação de funções do gerente João António Lima das Neves,

por ter renunciado em 24 de Agosto de 1999.

7 � Apresentação n.º 48/010711.

Nomeação de gerente, por deliberação de 24 de Agosto de 1999,
José Manuel Grilo Amaro Figueira, divorciado, Rua Marques da Sil-
va, 99, 2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299140

COMIDA PRONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 566/770518; identificação de pessoa colectiva n.º 500637458;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 26 e 27/010409.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

14 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 26/010409.
Cessação de funções da gerente Maria Margarida Correia de Bar-

ros Vaz Pinto, por ter renunciado em 15 de Março de 2001.

16 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 27/010409.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 26 de Março de 2001:
Margarida Correia de Barros Vaz Pinto, Sofia Correia de Barros Vaz
Pinto Rebello de Andrade, casada, Rua da Arrábida, 26, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 14394006

COMIDA PRONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 566/770518; identificação de pessoa colectiva n.º 500637458;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 30/010711.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 3 000 000$ para 50 000 euros com remodelação total do capi-
tal, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Comida Pronta, L.da, e tem
a sua sede em Lisboa na Rua de Borges Carneiro, 11, rés-do-chão,
freguesia da Lapa, podendo ter delegações e sucursais noutros pon-
tos da cidade ou do País.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração do ramo de refeições
confeccionadas e devidamente embaladas, podendo todavia dedicar-
-se a outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios acor-
dem e a lei permita.

ARTIGO 3.º

No exercício da sua actividade social, a sociedade pode não só
participar no capital de outras sociedades, mas também adquirir e
alienar participações no capital social de outras sociedades, ainda
que, tanto num caso, como noutro, tais sociedades tenham objecto
social diferente, associar-se, a quaisquer pessoas singulares ou colec-
tivas ou a quaisquer agrupamentos complementares de empresas,
associações em participação ou consórcios ou entidades de natureza
semelhante, e participar na sua administração e fiscalização.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em cinco quotas indivisas com o valor
nominal de 6250 euros cada, pertencentes a Manuel Correia de Bar-
ros, Margarida Correia de Barros Vaz Pinto, Teresa Correia de Bar-
ros Cardoso de Menezes e Sofia Abecassis Correia de Barros de
Mendia, quatro quotas indivisas no valor nominal de 3125 euros cada,
pertencentes a Manuel Correia de Barros, Margarida Correia de
Barros Vaz Pinto, Teresa Correia de Barros Cardoso de Menezes e
Sofia Abecassis Correia de Barros de Mendia, uma quota de 3125 euros
pertencente a Sofia Abecassis Correia de Barros de Mendia e uma
quota 3125 euros pertencente a Maria Graziela Paixão Lobato da
Fonseca Von Amann de Campos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes
nomeados pela assembleia geral.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

4 � Aos gerentes serão dados poderes necessários para assegurar
a gestão corrente da sociedade, e em especial para:

a) Negociar, assinar, e executar contratos, incluindo contratos
promessa no contexto da actividade corrente da sociedade e no
âmbito do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias por qualquer forma;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir pessoal ou celebrar contratos de prestação de serviços;
e) Contrair empréstimos e outras obrigações financeiras e prestar

cauções, constituir obrigações ou outras formas de garantia necessá-
rios à sociedade;

f) Aquisição ou subscrição de participações sociais noutras socie-
dades;

g) Adquirir, alienar, onerar ou locar, bens móveis e imóveis in-
cluindo a locação financeira;

h) Constituir procuradores da sociedade para actos ou transacções
específicas;

i) Representar a sociedade em juízo, activa ou passivamente, po-
dendo propor e seguir pleitos, desistir e transigir em quaisquer ac-
ções judiciais ou arbitrais.

5 � A sociedade só poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou em actos ou documentos estranhos aos negócios
sociais, mediante deliberação unânime de todos os sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um procurador com poderes específicos para

tal.
ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos necessita do consentimento

da sociedade, gozando esta de opção. Se a sociedade não pretender
exercer a preferência será esta devolvida aos outros sócios.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização da quota sem o
consentimento do seu titular, nos seguintes casos:

a) Morte ou interdição do sócio;

b) Prática de actos lesivos à sociedade por um ou mais sócios em
relação à sociedade, quota ou quotas respectivas;

c) Pendência de venda, adjudicação ou arrematação de quota em
processos judiciais, fiscais ou administrativos.

2 � A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota acrescido da importância que proporcionalmente lhe corres-
ponder nas reservas da sociedade e da parte dos lucros do exercício
corrente calculados em relação ao tempo, tudo em conformidade
com o último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

1 � No caso de dissolução da sociedade, seja qual for o motivo,
desempenharão as funções de liquidatários os próprios sócios, que
procederão à respectiva liquidação e partilha dos bens, de acordo
com o deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não impuser forma espe-
cial de convocação, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, para as moradas constantes dos registos sociais,
com antecedência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 11.º

1 � Os balanços serão anuais e encerrados a 31 de Dezembro de
cada ano.

2 � Aos lucros anualmente aprovados ser-lhes-á dado destino que
vier a ser deliberado em assembleia geral, depois de retiradas as per-
centagens legalmente fixadas para a reserva legal.

ARTIGO 12.º

Qualquer litígio respeitante à validade, interpretação, execução ou
inexecução do presente contrato, quando não possa ser resolvidos
pelas partes, será dirimido, sem recurso, por tribunal arbitral, com-
posto por três membros, segundo a legislação sobre a arbitragem
vigente em Portugal.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13252844

MODINATURA � RENOVAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 342/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505466309;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/010711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º José Manuel dos Reis Moreira, natural de França, casado com
Sandra Paula Pinto Amorim, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Calçada do Poço dos Mouros, 23, rés-do-chão,
direito, Lisboa, número de identificação fiscal 197145167;

2.º Sandra Paula Pinto Amorim, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casada com o primeiro ou-
torgante e com ele residente, número de identificação fiscal
204793700.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MODINATURA � Renovação de
Interiores, L.da, e tem a sua sede na Calçada do Poço dos Mouros,
23, rés-do-chão, direito, freguesia de Penha de França, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, pode ser deslocada a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
abertas sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de
representação, em qualquer ponto do território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de renovação e decora-
ção de interiores, assim como actividades de acabamento: estucagem,
trabalhos de carpintaria e de caixilharia, revestimento de paredes,
pavimentos e colocação de vidros.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio José Manuel dos Reis
Moreira, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à só-
cia Sandra Paula Pinto Amorim.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até
ao montante global de 50 000 euros, desde que a chamada seja deli-
berada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade do
capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, devendo as
condições, prazos e demais termos ser decididos pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade
comercial, com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete
ao sócio José Manuel dos Reis Moreira, que, desde já, fica nomeado
gerente, com dispensa de caução e com ou sem remuneração, con-
soante for deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299050

MAXIRENT � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 341/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505413248;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/010711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi com constituída por:

José Miguel Violante Rodrigues, solteiro, maior, natural de Alva-
lade, Lisboa, residente na Rua de Visconde de Santarém, 16, 4.°,
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 181595486; e

Marco Paulo Abrunhosa Cardoso, natural de Angola, casado sob o
regime da separação de bens com Tiina Susanna Kiiski Cardoso,
residente na Urbanização das Marinhas, lote 6/7, Parchal, Lagoa,
contribuinte fiscal n.º 84518199.

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação de MAXIRENT � Consulto-
ria, L.da, com sede na Rua de Pinheiro Chagas, 8, rés-do-chão, sala 8,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social no País e ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O seu objecto social consiste em consultoria de gestão, nomea-
damente na área estratégica financeira, formação profissional,
qualidade, marketing, produção e logística, internacionalização,
Internet, fiscalidade, contabilidade e organização e outras activi-
dades conexas.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des ou fundar empresas ainda que com objecto diferente do seu, bem
como associar-se em agrupamentos complementares de empresas ou
em sociedades reguladas por leis especiais no País e ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do valor das respectivas participa-
ções e nas condições a serem aprovadas por unanimidade na assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas carece sempre do consentimento da so-
ciedade e dos sócios não cedentes. A sociedade tem direito de pre-
ferência na cessão de quotas e, caso não o exerça, o direito de pre-
ferência recairá sobre os sócios não cedentes.

2 � No caso do falecimento de um dos sócios a sua quota torna-
-se indivisa podendo no entanto a quota ser transmitida aos herdei-
ros desse sócio mediante o prévio consentimento da sociedade, po-
dendo, neste caso, os herdeiros dividir entre si a respectiva quota.
No caso de ser negado o consentimento, a sociedade compromete-
-se a amortizar a quota relevante pelo seu valor contabilístico, de-
terminado por balanço elaborado para o efeito, e nos demais ter-
mos e condições que vierem a ser acordados entre a sociedade e os
herdeiros, tendo em atenção os melhores interesses e disponibilida-
de da sociedade.

a) Enquanto a quota se mantiver indivisa, os herdeiros poderão
exercer conjuntamente os respectivos direitos, caso em que deverão
proceder à nomeação do herdeiro que os representará perante a
sociedade, no prazo de 60 dias após o falecimento do sócio.

3 � É proibido aos sócios constituir penhor sobre as suas quotas
ou dá-las, por qualquer forma, em garantia ou em caução de qualquer
obrigação, sem prévio consentimento da sociedade.

4 � Na falta de acordo quanto ao valor da quota e demais condi-
ções de venda da quota do sócio cedente ela será atribuída ao sócio
que por ela oferecer maior lance.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar compulsivamente as quotas dos
sócios, pelo seu valor nominal ou contabilístico, neste caso deter-
minado por um balanço elaborado especialmente para o efeito, con-
forme o que for mais baixo, no caso de:

a) Transmissão de quotas operadas com violação do disposto nos
presentes estatutos;

b) Divórcio, separação de pessoas ou separação judicial de pesso-
as e bens de qualquer sócio em consequência do que a respectiva quota
não fique a pertencer ao seu titular inicial.

2 � Poderá ainda haver amortização de quotas se um sócio for
considerado falido ou insolvente ou se a quota for penhorada, arres-
tada, apreendida ou vendida judicialmente, salvo se for julgada pro-
cedente oposição judicial deduzida pelo sócio, nos casos em que esta
for legalmente permitida.

3 � Sempre que haja a amortização de quotas, as quotas amorti-
zadas figurarão no balanço como tal, podendo a sociedade deliberar
que, em vez delas, sejam criadas uma ou mais quotas para alienação
posterior, ou sejam proporcionalmente aumentadas as quotas dos
outros sócios.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
carta registada, com pelo menos 15 dias de antecedência, salvo nos
casos em que a lei exija outras formalidades. No entanto, se se en-
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contrar presente ou devidamente representada a totalidade do capi-
tal social, as assembleias gerais poderão realizar-se sem aviso pré-
vio, caso os sócios assim o decidam.

2 � O sócio impedido de comparecer na assembleia geral poderá
fazer-se representar por qualquer pessoa, mediante simples carta
dirigida à sociedade, contendo a identificação do representante e que
só poderá ser utilizada uma vez.

ARTIGO 9.º

Dissolução da sociedade

1 � No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão
liquidatários, procedendo entre si à partilha e liquidação dos bens
sociais, conforme comum acordo.

2 � Na falta de acordo e no caso de partilha em espécie, os bens
individualmente considerados serão adjudicados ao sócio que por eles
maior lance oferecer.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, será exercida com ou sem remuneração, por um ou mais
gerentes eleitos, em assembleia geral, por mandatos de três anos,
que poderão ser reeleitos, nomeando-se desde já como gerentes os
senhores José Miguel Violante Rodrigues e Marco Paulo Abrunhosa
Cardoso.

2 � Aos gerentes são conferidos poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e em especial para:

a) Abrir e movimentar contas bancárias;
b) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
c) Admitir e despedir pessoal ou celebrar contratos de prestação

de serviços;
d) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis,

e celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
e) Celebrar contratos no âmbito da sua actividade social e com os

limites do seu objecto social;
f) Subscrever, adquirir ou vender acções ou outras participações

em sociedades, consórcios ou outras associações em participação;
g) Comprar, vender, hipotecar, onerar, dar e tomar de arrenda-

mento, de exploração ou de trespasse bens imóveis, ou celebrar
contratos de locação financeira imobiliárias;

h) Aceitar empréstimos ou outras obrigações financeiras, fazer
confissões de dívida e prestar cauções ou garantias, nos termos da lei.

3 � Os gerentes reunir-se-ão tão frequentemente quanto neces-
sário para a prossecução da actividade social, mas pelo menos uma
vez por mês.

4 � As deliberações dos gerentes serão tomadas por unanimidade,
podendo qualquer gerente fazer-se representar nas reuniões por ou-
tro gerente, através de simples carta mandato.

5 � Poderão ser delegados em um ou mais gerentes os poderes
necessários para representar a sociedade, devendo os mesmos ser
especificados na respectiva delegação de poderes, ou constituídos
procuradores da sociedade para os actos ou transacções específicas.

ARTIGO 11.º

Gerência e mandato

1 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos pela assinatura de dois gerentes ou de um procurador da so-
ciedade, neste caso dentro dos limites da respectiva procuração.

2 � Fica proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
letras de favor, avales, abonações e outros actos, contratos ou do-
cumentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sendo nulos
todos os actos praticados e contratos celebrados nestas condições,
sob pena de o infractor responder perante a sociedade pelos preju-
ízos que lhe causar.

ARTIGO 12.º

Aplicação de resultados

1 � Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por
lei, os lucros líquidos apurados no final de cada exercício serão apli-
cados conforme deliberado pela assembleia geral.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos
sobre lucros nos termos do artigo 297.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299026

CARLOS SEQUEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 340/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505491028;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Carlos Mendes Cardo-
so Sequeira, número de identificação fiscal 142925217, casado com
Irovina dos Anjos Gonçalves Sequeira, no regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Vila Ruiva, concelho de Fornos de
Algodres, residente na Rua de Emídio Santana, 1, 3.º, esquerdo, na
Quinta do Reguengo, Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Carlos Sequeira, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Emídio Santana, 1, 3.º,
esquerdo, Quinta do Reguengo, freguesia de Charneca, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações e participações em consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de assentamento de
revestimentos plásticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma única quota pertencente ao
sócio Carlos Mendes Cardoso Sequeira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, pertence a ele único sócio que desde já fica nomeado
gerente, sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298950

PMEPM � PEDRO MOURA, EDIÇÃO E PRODUÇÕES
MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 339/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505129906;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Pedro Miguel Moura de Miranda, solteiro, maior, natural de
Moçambique, residente na Rua de Julião Quintinha, 1, 2.º, direito,
em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 202084566, portador do bilhete
de identidade n.º 10340555, de 25 de Junho de 1997, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Maria Helena Lopes da Silva Moura, divorciada, natural de
Moçambique, residente com o anterior, contribuinte fiscal
n.º 102343985, portadora do bilhete de identidade n.º 6775821, de
30 de Julho de 1991, emitido pelo Centro de Identificação Civil e
Criminal de Lisboa;

3.º Floro Miguel Moura de Miranda, solteiro, maior, natural de
Lisboa, freguesia de São João de Brito, residente na Rua de Rosa
Araújo, 12, 7.º, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 178255556, por-
tador da carta de condução n.º L-1132891, de 20 de Junho de 1996,
emitida pela Direcção-Geral de Viação de Lisboa.
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1.º

A sociedade adopta a firma PMEPM � Pedro Moura, Edição e
Produções Musicais, L.da, e fica com a sua sede na Rua de Manuela
Porto, 6-A, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em edição de cd�s, música analógica e di-
gital, gravação, ensaios, pós-produção, pré-produção, comercializa-
ção e outros serviços de apoio logístico a nível musical; organiza-
ção e produção de espectáculos; efectua comércio de equipamento e
outros utensílios musicais; efectua importações e exportações.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, a que corresponde 1 002 410$, dividido em três quotas, uma
quota de 3750 euros, a que corresponde 751 808$, pertencente ao
sócio Pedro Miguel Moura de Miranda e duas quotas iguais de 625 eu-
ros, a que corresponde 125 301$, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria Helena Lopes da Silva Moura e Floro Miguel Moura de
Miranda.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os só-
cios em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, e com ou sem remuneração, con-
forme a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Pedro Miguel Moura
de Miranda.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente
do seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13293958

MAILTEC � CONSULTORIA E PROJECTOS
EMPRESARIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 016/010319; identificação de pessoa colectiva n.º 502278910;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
43/010711.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 43/010711.
A administradora PME Investimentos � Sociedade de Investi-

mentos, S. A., nomeou para exercer o cargo em nome próprio Ví-
tor Manuel Seixas Martins, casado, Rua do Professor João Barreira,
3, 1.º, frente, Lisboa, em substituição de Jorge José Tavares Pires
Esteves.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16658264

MARGARIDE � SOCIEDADE AGRÍCOLA,
TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9838/010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505267896;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/010701.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 50 000 euros
para 75 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 75 000 euros, está representado por
7 500 000 acções do valor nominal de um cêntimo de euro cada uma,
e encontra-se integralmente subscrito e realizado.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16987900

PC DA LINHA � INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9539/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 504687263;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/010711.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º, corpo, e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PC da Linha � Informática e Tele-
comunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jorge Barradas,
lote 217-B, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. (Mantém-se).

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade
comercial, com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299034

MAILTEC HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9023/000420; identificação de pessoa colectiva n.º 504915495;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
44/010711.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 44/010711.
A administradora PME Investimentos � Sociedade de Investi-

mentos, S. A. nomeou para exercer o cargo em nome próprio Vítor
Manuel Seixas Martins, casado, Rua do Professor João Barreira, 3,
1.º, frente, Lisboa, em substituição de Jorge José Tavares Pires Es-
teves.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16658272
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C. P. E. � COMPANHIA DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6641/971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504016652;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/010711.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 200 000 000$ para 1 000 000 euros, tendo o artigo 4.º, n.º 1,
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 000 000 de euros, representado por um 1 000 000 de acções com
o valor nominal de um euro cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 15303829

PERIAGRO � PERITAGENS AGRÍCOLAS
E AVALIAÇÕES FUNDIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5979/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503828726;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 55/010620.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

4 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 55/010620.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2001, para o triénio de 2000-2002.
Administrador único: João Raul Velho Pereira Teodoro.
Fiscal único: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, Rua de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa;
João Fernandes Jorge, revisor oficial de contas, Avenida 25 de Abril,
31, 13.º, esquerdo, Almada, suplente.

O fiscal único suplente é casado.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15878945

METRIS � MÉTODOS DE RECOLHA
E INVESTIGAÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3180/940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503113484;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 3/010711.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 5.º, n.º 2, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 9727 eu-
ros do sócio Luís Filipe Santos Valente Rosa, outra de 2494 euros
do sócio António João dos Santos Coutinho Gomes, outra de
12 719 euros da sócia GFK Portugal � Marketing Services, L.da

5.º

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Luís Filipe Santos Valente
Rosa, António João dos Santos Coutinho Gomes e o não sócio
António Manuel Almeida Salvador, casado, residente na Rua do
Professor Moisés Amzalak, 10, 8.º, esquerdo, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13293885

CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. ANTÓNIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 917/890906; identificação de pessoa colectiva n.º 502213493;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/010706.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 1.º e 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Ortopédica Dr. António Co-
elho, L.da, tem a sede no Campo Grande, 14, 8.º, A, freguesia de
Campo Grande, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio António
Inocêncio Coelho e outra à sócia Custódia Maria Martins Pacheco
Inocêncio Coelho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16986598

M. PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 434/900801; identificação de pessoa colectiva n.º 502405520;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/010711.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros e divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Manuel Branco Paulino e Maria
Eugénia Hipólito Barreto Branco Paulino.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13298992

MANUEL DA COSTA BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 601; identificação de pessoa colectiva n.º 500543836; entra-
da: 3215/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614858

QUARESMA IRMÃO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 161; identificação de pessoa colectiva n.º 500842299; entra-
da: 3192/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12964670
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CLEMENTE & BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 811; identificação de pessoa colectiva n.º 500726655; entra-
da: 3677/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13061240

CABRAL & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 624; identificação de pessoa colectiva n.º 500049661; entra-
da: 3423/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13254464

PRODUTOS TOMÁS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1478; identificação de pessoa colectiva n.º 502723769; entrada:
3428/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13093380

PANHOLD � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 914; identificação de pessoa colectiva n.º 502216964; entradas:
3611/15/17/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16326555

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 640; identificação de pessoa colectiva n.º 500940231; entrada:
12 168 e 12 170/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000 e consolidadas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13281615

PREDIMAPO � COMPRA, VENDA, ALUGUER E GESTÃO
DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1492/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502730102;
entrada: 3333/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13151630

PROCIL � PROJECTOS E CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 988/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 502625090; en-
trada: 3341/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781860

CINTRÃO & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 159/910514; identificação de pessoa colectiva n.º 504483463;
entrada: 3687/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15782034

MARTINS & MACHADO � REBOQUES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9177/910514; identificação de pessoa colectiva n.º 503904279;
entrada: 3455/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781380

PENGEST � PLANEAMENTO, ENGENHARIA
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 563/821206; identificação de pessoa colectiva n.º 501340114;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 12/010712.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 300 000 euros para 500 000 euros com transformação em socie-
dade anónima, tendo ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de PENGEST � Planeamen-
to, Engenharia e Gestão, S. A., e rege-se pelo presente pacto social
e pela legislação em vigor.

ARTIGO 2.º

Duração e sede

1 � A sociedade conta a sua existência desde 5 de Maio de 1982
e durará por tempo indeterminado.
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2 � A sede social é em Lisboa, na Avenida do Engenheiro Du-
arte Pacheco, torre 2, Amoreiras, 11.º, salas 6, 7 e 8, freguesia de
Santa Isabel.

3 � O conselho de administração pode, por simples deliberação,
transferir a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como estabelecer ou encerrar sucursais, fi-
liais ou qualquer outra forma de representação, no País ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços técni-
cos no âmbito de projectos, da análise, planeamento, lançamento,
coordenação, controlo, fiscalização e gestão de empreendimentos,
designadamente gestão da qualidade de empreendimentos da cons-
trução ou outros, bem como prestação de serviços de assessoria nesse
âmbito técnico e apoio a organismos ou empresas.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a so-
ciedade poderá associar-se a outras entidades, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, bem como adquirir participações em quais-
quer sociedades, incluindo as reguladas por lei especial, mesmo com
objecto diferente do acima referido, e formar ou participar em agru-
pamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de � 500 000, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado e está representado por 5000 acções no valor no-
minal de 100 euros cada.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções serão sempre nominativas.
2 � As acções são representadas por títulos de 1, 5, 20, 50 e

100 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou sub-
divisão, a expensas do accionista que o requerer.

3 � Os títulos representativos das acções, provisórios e definiti-
vos, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
por dois administradores, podendo a assinatura ser de chancela.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções a terceiros depende do consenti-
mento da sociedade, que se pronunciará, em assembleia geral, no
prazo máximo de 60 dias contados da comunicação pelo accionista
da sua intenção, valendo o silêncio como assentimento tácito.

2 � No caso da sociedade recusar licitamente o seu consentimen-
to, deve fazer adquirir as acções a transmitir, por outros accionistas
ou pela própria sociedade, pelo preço e nas condições oferecidas
pelo terceiro interessado, ou caso haja dúvidas quanto a simulação
do preço, pelo seu valor real, determinado de acordo com as regras
do n.º 2 do artigo 105.° do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Compete à sociedade em primeiro lugar, e depois, a cada um
dos accionistas, exercer o direito de preferência sendo, na última
hipótese, o valor das acções a alienar divididas proporcionalmente
às participações dos accionistas preferentes.

4 � O accionista que pretenda ceder acções a um terceiro deverá
comunicar, por carta registada com aviso de recepção, tal preten-
são ao presidente da mesa da assembleia geral, que convocará esse
órgão no prazo de 30 dias, para tomada de decisão.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar acções de um accionista nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o titular não cumpra os deveres consignados neste pacto

social ou exerça, directa ou indirectamente, actividade similar à da
sociedade, sem o seu prévio assentimento;

c) Quando o titular não compareça, nem se faça representar, nas
assembleias gerais da sociedade por dois anos consecutivos;

d) No caso de insolvência, interdição ou inabilitação do seu titu-
lar, bem como sempre que, por decisão ou homologação judicial, as
acções venham a ser atribuídas a outrem;

e) No caso de penhora, arresto, arrolamento ou apreensão das
acções em processo judicial, ou quando sobre elas recaiam qualquer
providência cautelar e não haja oposição do seu titular, caso em que
a amortização só terá lugar se for julgada improcedente essa oposição;

f) Se as acções forem dadas como caução de obrigações que o seu
titular assuma sem prévia autorização da sociedade.

2 � A amortização será decidida no prazo de seis meses a contar
da data em que o conselho de administração tome conhecimento do
facto que a justifica e o seu valor determinado de acordo com as
regras dos artigos 346.° e 347.° do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todo o tipo, por
uma só vez ou em séries, nas condições deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade pode adquirir obrigações próprias, nos termos
legalmente admitidos, e praticar sobre elas todas as operações per-
mitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

Definição

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou fiscal único.

2 � O mandato dos titulares dos órgãos sociais tem a duração de
três anos, sendo permitida a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição

1 � A assembleia geral é formada pelos accionistas com direito a
voto.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no número anterior, poderão agrupar-se de forma a,
em conjunto e fazendo-se representar por um dos agrupados, reuni-
rem entre si o número necessário ao exercício de voto.

4 � Qualquer accionista com direito a voto pode fazer-se repre-
sentar na assembleia geral, mediante simples carta dirigida ao presi-
dente da respectiva mesa até ao último dia útil anterior à reunião.

ARTIGO 11.º

Competências

1 � Compete à assembleia geral, sem prejuízo das demais formas
legais de deliberação dos accionistas:

a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e
votar o balanço, as contas e o parecer do órgão de fiscalização e
deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;

b) Eleger, de entre os accionistas ou outras pessoas, a mesa da
assembleia geral, os administradores e, sendo o caso, os membros do
conselho fiscal;

c) Autorizar a constituição e alienação de participações em so-
ciedades;

d) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos soci-
ais, podendo, para o efeito, designar uma comissão de vencimentos;

e) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada, dentro das atribuições legais.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria simples dos vo-
tos dos accionistas presentes ou representados na assembleia, sem-
pre que a lei não exija maioria qualificada.
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ARTIGO 12.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral será convocada e dirigida pelo presidente
da respectiva mesa, sendo esta constituída ainda por um secretário,
eleitos pela própria assembleia e cujas faltas serão supridas nos ter-
mos da lei comercial.

2 � A convocação da assembleia geral faz-se por meio de carta
registada com aviso de recepção dirigida ao domicílio de cada accio-
nista, com a antecedência mínima de 30 dias, com indicação expressa
dos assuntos a tratar.

3 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tenham registadas em seu nome no livro da sociedade ou compro-
vem ter depositadas na sua sede, até 15 dias antes da data marcada
para a reunião, o número mínimo de acções necessárias para confe-
rir o direito a voto.

4 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano
e extraordinariamente sempre que o conselho de administração ou
o órgão de fiscalização o julguem necessário e o solicitem ao presi-
dente da mesa, ou quando a reunião seja requerida por accionistas
que representem, pelo menos, 10% do capital.

5 � A assembleia geral poderá reunir e deliberar validamente, com
dispensa de formalidades prévias, nos termos e condições previstos
no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

Conteúdo

As deliberações da assembleia geral, tomadas em cumprimento do
disposto na lei e no contrato, derrogarão os preceitos legais dispo-
sitivos que se lhe oponham.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção composto por três, cinco ou sete membros, accionistas ou não,
eleitos em assembleia geral.

2 � O conselho de administração designará, de entre os seus
membros, um presidente e poderá designar vice-presidente, a quem
competirá substitui-lo nas suas faltas ou impedimentos.

3 � As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de ad-
ministração, serão preenchidas por cooptação de um accionista,
mediante deliberação do conselho de administração, até que a pri-
meira assembleia geral posterior sobre eles proveja definitivamente.

4 � Os administradores caucionarão o exercício das suas funções
pela forma que vier a ser deliberada em assembleia geral ou, na falta
desta e tratando-se de accionistas, pelo depósito de 100 acções na
sede da sociedade.

ARTIGO 15.º

Competências

Ao conselho de administração compete, além das demais atribui-
ções que por lei lhe são conferidas:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações
relativos ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

c) Adquirir, vender ou por outra forma alienar ou onerar direitos
ou bens, móveis ou imóveis;

d) Constituir sociedades, subscrever, adquirir, onerar e alienar
participações sociais, com respeito do disposto na alínea c) do n.° 1 do
artigo 11°;

e) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que inte-
ressem à sociedade, contraindo, se necessário for, empréstimos no
mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitando a fiscaliza-
ção de entidades mutuárias;

f) Estabelecer a organização administrativa da sociedade, aprovan-
do regulamentos ou outro tipo de normas de funcionamento inter-
no;

g) Deliberar que a sociedade preste às sociedades em que seja titu-
lar de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico ou financeiro,

nomeadamente coordenando trabalho, cedendo pessoal, prestando
garantias ou realizando empréstimos e suprimentos;

h) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenien-
tes, incluindo os de substabelecer;

i) Delegar competências numa comissão executiva, nos termos
previstos no artigo seguinte.

ARTIGO 16.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada semestre ou sempre que o interesse da sociedade o exija,
por convocação do seu presidente ou de dois administradores.

2 � É necessária a presença ou representação da maioria dos
membros do conselho de administração para que este possa valida-
mente deliberar.

3 � As deliberações são tomadas pela maioria dos votos expres-
sos, tendo o presidente voto de qualidade.

4 � Cada administrador pode fazer-se representar por qualquer
outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

5 � As deliberações do conselho de administração constarão de
actas assinadas por todos os que nelas hajam participado.

6 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva, permanente ou eventual, composta por alguns dos seus
membros, parte dos poderes que lhes são atribuídos nos termos da
lei e do pacto social, definindo em acta os limites e condições de tal
delegação.

ARTIGO 17.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se pelas seguintes formas:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura dois membros da comissão executiva nas maté-

rias em que haja delegação expressa do conselho para a prática de
determinado acto ou categoria de actos;

c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário cons-
tituído, nos termos do respectivo mandato.

2 � Em todos os actos de mero expediente bastará a assinatura
de um administrador ou de um de mandatário com poderes para o
acto.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal, composto por um presidente, dois vogais efectivos e um su-
plente, todos eleitos em assembleia geral.

2 � Um dos vogais efectivos e o suplente serão revisores oficiais
de contas.

3 � Em alternativa ao disposto no número anterior, a assem-
bleia geral poderá entregar a fiscalização da sociedade a um fiscal
único que será sempre uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

Competências

Ao conselho fiscal ou ao fiscal único competem as funções e
poderes estabelecidos na lei, podendo, para a sua boa execução, fa-
zer-se coadjuvar por empresas especializadas em trabalhos de
auditoria.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

Os resultados positivos do exercício, devidamente aprovados, se-
rão aplicados prioritariamente na constituição da reserva legal e na
cobertura de prejuízos de anos anteriores, devendo o remanescente
ter a aplicação que for deliberada em assembleia geral.
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CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 22.º

Designações

1 � Ficam designados para presidente da mesa da assembleia ge-
ral Carlos Manuel Mendes Nogueira Martins, casado, residente na
Quinta da Alagoa, lote 45, 1.°, direito, 2775-706 Carcavelos, e para
secretário José Luís da Rocha Lobo, casado, residente na Praceta de
António João Lobato, 3, rés-do-chão, esquerdo, 2745-018 Queluz.

2 � Para o conselho de administração José Francisco Pereira
Machado Dray, casado, residente na Rua de Gonçalves Zarco, lote 8,
11.°, direito, 2685-210 Portela, desde já designado presidente, e os
vogais Pedro Manuel Vilaça Ferreira de Castro, divorciado, residen-
te na Alameda Alto da Barra, bloco E, 25, 2.°, direito, 2780-
-181 Oeiras, e José Luís Lourenço Gil Nunes, casado, residente na
Avenida Ressano Garcia, 15, 1.°, 1070-234 Lisboa.

3 � Para a fiscalização da sociedade Baptista da Costa & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Campo
Grande, 380, lote 3-CK, Piso O-F, 1700-097 Lisboa.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16987225

MELNIK � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE GELADOS E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 966/810518; identificação de pessoa colectiva n.º 501151923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 45 e inscrição n.º 50; números e data
das apresentações: 44 e 45/010712.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

45 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 44/010712.
Cessação de funções do gerente Luís Filipe Godinho Agostinho,

por ter renunciado em 29 de Junho de 2001.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 7 500 000$ para 40 000 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 40 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de 20 000 euros cada, pertencentes cada uma de-
las a cada um dos sócios, Manuel Rodrigues Correia e Abílio de Jesus
Marcos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade a qual poderá ser remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios Manuel Rodrigues Correia e Abílio de Jesus Marcos.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16949625

PROCÓPIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 342/720419; identificação de pessoa colectiva n.º 500222720;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/010712.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 6000 euros, tendo os artigos 3.º e 7.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 5100 euros pertencente à sócia Maria Alice Barreto
Samuel da Silva Pinto Coelho, e outra do valor nominal de 900 eu-
ros pertencente ao sócio Luís Fernando Santos Machado.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, será exercida por um ou mais gerentes a designar em
assembleia geral.

2 � Mantém-se gerente a sócia Maria Alice Barreto Samuel da
Silva Pinto Coelho.

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

4 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais tais como abonações, fian-
ças, letras de favor e quaisquer outros actos semelhantes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299425

MAR DE SABORES � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 348/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505308037;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/010712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por José Manuel Pereira
Simões, natural da freguesia de Castelões, concelho de Tondela,
casado sob o regime de separação de bens com Guida Maria dos San-
tos Teixeira Simões, residente na Rua da Nova Stela, 15, em Caxi-
as, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras, titular do bilhe-
te de identidade de Lisboa n.º 3106743, de 27 de Agosto de 1997,
contribuinte fiscal n.º 144752883, o qual outorga por si e ainda em
representação, na qualidade de gerente da sociedade comercial por
quotas com a firma Cais do Oriente � Investimentos e Participa-
ções, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 503523224, com sede
na Avenida do Infante D. Henrique, Jardim do Tabaco, pavilhão A-
-B, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Lisboa, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 5585, com
o capital social integralmente realizado e definitivamente registado
de 2 000 000$.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mar de Sabores � Gestão Hoteleira,
L.da, regulando-se pelo presente contrato e legislação aplicável e terá
duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Parque das Nações, Passeio
das Tágides, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lis-
boa.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação da gerência.

3 � A gerência poderá criar, transferir e encerrar, em qualquer
local do País ou estrangeiro filiais, sucursais, agências ou outras for-
mas de representação social, nos termos que julgar convenientes.
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ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão hoteleira, exploração
das indústrias hoteleiras, turísticas e similares e implementação de
estabelecimentos hoteleiros e similares.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
intervir na constituição de quaisquer outras sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, associações e fundações, bem como adquirir ou
alienar acções, quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar
sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses
sociais.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e
encontra-se integralmente realizado e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 4500 euros, pertencente à sócia Cais do Oriente �
Investimentos e Participações, L.da, e outra de 500 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Pereira Simões.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a terceiros só
poderá ser efectuada com o prévio e expresso consentimento da
sociedade, através de deliberação da assembleia geral tomada por
maioria simples de votos.

2 � A sociedade deve pronunciar-se, no prazo de 60 dias, sobre
o pedido de consentimento tornando-se livre, caso a sociedade não
se pronuncie no prazo referido, a transmissão das quotas.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios gozam do direito de preferência na cessão de quo-
tas a terceiros à sociedade.

2 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o seu direito
de preferência, será a quota, ou quotas a ceder, adjudicada aos sócios
na proporção das quotas detidas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por arresto, penhora ou arrolamento de quota;
c) Por insolvência ou falência do titular;
d) No caso de cessão a terceiros sem o consentimento da socie-

dade.
2 � O valor da amortização, excepto no caso da alínea a) do

número anterior, será o valor contabilístico da quota de acordo com
o último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade é exercida pela gerência com-
posta de um ou mais gerentes conforme for deliberado pela assem-
bleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Pereira
Simões.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente ou, no caso de gerên-
cia plural, de dois gerentes.

2 � Estão incluídos nos poderes da gerência a prática de quais-
quer actos que tenham por objecto a compra, venda, permuta ou
oneração de bens móveis ou imóveis, inclusivamente a compra e
venda de viaturas automóveis, a obtenção de empréstimos e financi-
amentos, a celebração de contratos de locação financeira (leasing)
de bens móveis, a alienação, oneração e a locação de estabeleci-
mento, a desistência, confissão e transacção em quaisquer acções
judiciais e a celebração de convenções de arbitragem.

3 � O expediente, entendido como tal a correspondência, os
recibos apostos em cheques ou vales de correio entregues em insti-
tuições bancárias para crédito, o endosso em letras para efeito de
desconto e os recibos de crédito de que a sociedade seja titular, po-
derá ser assinado por um só gerente.

4 � A gerência poderá constituir mandatário ou procurador para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

5 � Fica proibido aos gerentes e aos procuradores ou mandatári-
os obrigar a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações
e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com antecedência de 15 dias, salvo no caso em que
a lei preveja outras formalidades de convocatória.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16895193

MOTA & MELO, CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 346/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 504875493;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/010712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º José Carlos Pais de Melo Heitor, natural de Lisboa, da fregue-
sia de São Cristóvão e São Lourenço, casado com a segunda outor-
gante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Estrada
de Benfica, 538, 2.º, esquerdo, em Lisboa, número de identificação
fiscal 120973375, titular do bilhete de identidade n.º 2051875, da-
tado de 25 de Agosto de 2000, emitido em Lisboa, pelos Serviços
de Identificação Civil;

2.º Maria Amélia dos Reis Mota de Melo Heitor, natural de Lis-
boa, da freguesia de Penha de França, casada com o primeiro outor-
gante sob o indicado regime e com ele residente, número de identi-
ficação fiscal 104097701, titular do bilhete de identidade
n.º 2358131, datado de 21 de Setembro de 1998, emitido em Lis-
boa, pelos Serviços de Identificação Civil.

1.º

A sociedade adopta a denominação Mota & Melo, Consultores de
Gestão, L.da, com sede em Lisboa, na Estrada de Benfica, 538, 2.º,
esquerdo, na freguesia de Benfica.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida, para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, bem como criar ou extinguir, em território nacional
ou no estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de consultoria e
de organização e gestão de empresas.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, encontra-se dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
4000 euros, pertencente à sócia Maria Amélia dos Reis Mota de Melo
Heitor, e outra do valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio
José Carlos Pais de Melo Heitor.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios em segundo lugar, fica
conferido direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios Maria
Amélia dos Reis Mota de Melo Heitor e José Carlos Pais de Melo
Heitor, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, sendo suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes para vincular a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

§ 1.º Os gerentes podem delegar entre si os seus poderes de gerên-
cia e, em nome da sociedade podem constituir mandatários pessoas
estranhas à mesma, para a prática de actos certos e determinados.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente, fianças, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ainda que com objecto diferente do seu, bem como fazer parte
de agrupamentos complementares de empresas ou consórcios.
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7.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros e
representantes do falecido ou interdito, devendo aqueles designar um
de entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidas as
importâncias respeitantes aos fundos de reservas legais, terão a apli-
cação que a assembleia geral deliberar.

9.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio, pelo seu
valor nominal, desde que a mesma seja:

a) Arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer outro pro-
cedimento cautelar ou administrativo;

b) Cedida com desrespeito do estabelecido no artigo 4.º

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986300

COLOMER PORTUGAL � PRODUTOS COSMÉTICOS
E PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 336/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 500133344;
inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 63 e 64/010710.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Colomer Portugal � Produtos Cos-
méticos e Profissionais, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Francelha
de Baixo, bloco 2, 2.º, freguesia de Prior Velho, concelho de Lou-
res.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15276929

MULTIRENT � ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5805/961219; identificação de pessoa colectiva n.º 503878642;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 20 e 21/010712.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
das inscrições acima referidas:

8 � Averbamento n.º 2 � apresentação n.º 20/010712.
Cessação de funções do administrador, António Bernardo Aranha

da Gama Lobo Xavier, por ter renunciado em 16 de Fevereiro de
2001.

10 � Apresentação n.º 21/010712.

Nomeação de um membro do conselho de administração, por
deliberação de 16 de Fevereiro de 2001, para o quadriénio em curso
de 2000-2003: Fernando Jorge Cardoso Monteiro, casado, Avenida
Frei Miguel Contreiras, 18, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 14437023

CGIS (PORTUGAL) � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6603/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503604690;
inscrição n.º 13, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14;
números e data das apresentações: 55, 56 e 57/010712.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 500 000$ para 24 940,14 euros, tendo os artigos 3.º e 13.º fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade denomina-se CGIS (Portugal) � Promoção Imobi-
liária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, no Empreendimento das
Amoreiras, Avenida de Duarte Pacheco, torre 2, 6.º, sala 4.

ARTIGO 13.º

Prestações suplementares

A sociedade está autorizada a exigir a todos os seus sócios presta-
ções suplementares de capital até ao limite de 498 797,90 perante
a assembleia geral que deliberará sobre o montante exigível a cada
sócio, e sempre na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi registado que o texto que se segue é trans-
crição das inscrições acima referidas:

9 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 56/010712.

Cessação de funções do gerente Alain François Bentejac, por ter
renunciado em 12 de Junho de 2001.

14 � Apresentação n.º 57/010712.

Nomeação de gerente, por deliberação de 28 de Junho de 2001,
Marc Villand, casado, Rue du Général Foy, 6/10, Paris, França.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13292854

P LANE, COMÉRCIO E ALUGUER
DE BENS MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5199/950420; identificação de pessoa colectiva n.º 503406600;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 6; números e datas das apresentações: 7, 8, 9, 10/010702 e
17/010703.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
das inscrições acima referidas:

6 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 7/010702.
Cessação de funções do administrador, Carlos Flávio Costa e Melo

de Medeiros e do fiscal único efectivo, Belarmino Martins, Eugénio
Ferreira & Associados e do suplente, António da Trindade Nunes,
por terem renunciado em 31 de Março de 2000, 25 de Setembro de
2000 e 25 de Setembro de 2000, respectivamente.

7 � Apresentação n.º 8/010702.

Nomeação de um membro do conselho de administração, por
deliberação de 31 de Março de 2000, para o triénio em curso de
1999-2001: José Manuel Costa de Sousa Borges, casado, Estrada de
Benfica, 398-A, rés-do-chão, Lisboa.

7 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/010702.

Cessação de funções do administrador, José Manuel Costa de Sousa
Borges, por ter renunciado em 31 de Agosto de 2000.

8 � Apresentação n.º 10/010702.

Nomeação de um membro do conselho de administração.

Membro do conselho de administração: José Fernando França
Dória Farajota Luciano, casado, Estrada de Benfica, 398-A, rés-do-
-chão, Lisboa.
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Fiscal único: J. Bastos & C. Sousa Góis, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Avenida Frei Miguel Contreiras, 54-A, 4.º, Lis-
boa.

6 � Averbamento n.º 2 � apresentação n.º 17/010703.

Cessação de funções do administrador Telmo Marques de Almeida
Oliveira, por ter renunciado em 1 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16989325

P LANE, COMÉRCIO E ALUGUER
DE BENS MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5199/950420; identificação de pessoa colectiva n.º 503406600;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os 9 e 10, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições n.os 11 e 12; números e datas
das apresentações: 34, 35, 36, 37, 38/010712 e 29/010723.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
das inscrições acima referidas:

8 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 34/010712.
Cessação de funções do administrador José Fernando França Dória

Farajota Luciano, por ter renunciado, em 28 de Fevereiro de 2001.

9 � Apresentação n.º 35/010712.

Nomeação dos membros do conselho de administração, por deli-
beração de 25 de Junho de 2001, para o triénio em curso de 1999-
-2001: Ernesto João da Costa Figueiredo Teixeira, casado, Rua de
Sarmento de Beires, lote 30, 4.º, direito, Lisboa, presidente Isalita
Maria Falcão da Silva, solteira, maior, Edifício Cascais Atrium, Rua
da Torre, 100, apartamento 209, Cascais.

10 � Apresentação n.º 36/010712.

Nomeação do secretário da sociedade, em 26 de Junho de 2001,
para o triénio em curso de 1999-2001: João Manuel Pereira de Lima
de Freitas e Costa, ou João de Freitas e Costa, casado, Rua de Al-
meida Brandão, 19, Lisboa.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 6.º e 7.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de P Lane, Comércio e Alu-
guer de Bens Móveis, S. A., regendo-se pelos presentes estatutos e
pelas disposições que lhe forem aplicáveis.

Capital, acções e obrigações

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de � 1 500 000, representado por 300 000 acções com o valor
nominal de � 5 cada uma.

5.º

O capital social poderá ser elevado até ao limite de � 2 000 000,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administra-
ção, que fixará nos termos legais as condições de subscrição, no-
meadamente o diferimento das entradas, e as categorias de acções a
emitir de entre as já existentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13292048

POLISTOCK � ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDADE
E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5086/960307; identificação de pessoa colectiva n.º 503490466;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/010712.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

8 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 2/010712.
Cessação de funções dos gerentes, Pedro Sousa e Melo Mendes de

Almeida, e Luís Armando de Matos Teixeira de Freitas, por terem
renunciado em 5 de Abril de 2001 e 2 de Janeiro de 2001, respecti-
vamente.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 6.º e 7.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade incumbe a um gerente, eleito por perío-
dos de dois anos, reelegível, e remunerado de acordo com delibera-
ção para esse efeito tomada em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica validamente obrigada nas seguintes condi-
ções:

a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois procuradores;
c) Pela assinatura de um único procurador nos casos de mero

expediente.
2 � Entende-se que se trata de casos de mero expediente todos

aqueles que não envolvam responsabilidade obrigacional para a so-
ciedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299271

MCP � COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
MOTORIZADOS E BARCOS DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2292/930119; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/010712.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 22/010712.
Cessação de funções dos gerentes, Maria Clara Couto Gonçalves

Machaz Costa Pereira, Ana Filipa Machaz Costa Pereira Bouhon e
Paula Machaz Costa Pereira Leandro, por terem renunciado em 31 de
Março de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299379

PENÍNSULA TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1253/911212; identificação de pessoa colectiva n.º 502745720;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/010712.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 26 000 euros, tendo os artigos 3.º, 5.º, 7.º, 8.º,
10.º e 11.º ficado com a seguinte redacção, e eliminados os artigos
16.º e 17.º:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 26 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde
à soma de três quotas: uma de 25 000 euros, da sócia Elvira Carlota
Honoré Diniz, e duas de 500 euros cada uma de cada uma das sócias,
Vanessa Honoré Diniz Cardoso e Sofia Honoré Diniz Cardoso.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
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c) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-
quer quota;

d) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judi-
cial;

e) Por acordo com o respectivo titular.
2 � O valor da amortização será o que resultar do último balan-

ço aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

2 � Apenas a sócia Elvira Carlota Honoré Diniz fica obrigada a
efectuar prestações suplementares.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes a designar em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

ARTIGO 10.º

Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 11.º

É gerente da sociedade a sócia Elvira Carlota Honoré Diniz.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13220268

PETRÓLEOS DE PORTUGAL � PETROGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 523/890418; identificação de pessoa colectiva n.º 500697370;
inscrição n.º 55; número e data da apresentação: 19/010629.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

55 � Apresentação n.º 19/010629.
Projecto de fusão, por incorporação mediante a transferência global

do património das sociedades IDETEX � Importação e Distribui-
ção de Combustíveis, S. A., Avenida de 5 de Outubro, 160, Lisboa,
e IDETEXGEST � Gestão de Áreas de Serviço, S. A., Avenida de
Barbosa du Bocage, 87, 5.º, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16988981

MUNDITUR � OPERADORES TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2/791221; identificação de pessoa colectiva n.º 500925607; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/
010702.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

10 � Averbamento n.º 3 � apresentação n.º 6/010702.
Cessação de funções do administrador, Renato José dos Santos e

Sousa, por ter renunciado.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986113

CIPS, COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS
DE SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 541/880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501991263;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 46/010712.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º, n.º 1, e 4.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A sociedade adopta a denominação de CIPS, Comércio In-
ternacional de Produtos de Silvicultura, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Carlos Calisto, lote 1594, 1.º, direito, 1400-043 Lisboa, na
freguesia de São Francisco Xavier.

ARTIGO 4.º

Capital social, sócios e prestações suplementares

1 � O capital social é de 84 795 euros e 64 cêntimos, está inte-
gralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma das quotas
dos sócios a saber: uma quota de 42 397 euros e 82 cêntimos, per-
tencente à sócia Helena Maria Von Bonhorst Silva, outra de
21 198 euros e 91 cêntimos, pertencente ao sócio Luís Filipe
Landerset de Melo Cardoso e outra de 21 198 euros e 91 cêntimos,
pertencente ao sócio Fernando José Caeiro Pessoa d�Almeida.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16949609

MÁRIO VEIGA BOTELHO & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7553/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504248219;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/001218.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios:
uma de 3500 euros, pertencente a Mário Manuel Veiga Botelho, uma
de 500 euros, pertencente a Helena Maria Benavente da Silva Nuno
Botelho, uma de 500 euros, pertencente a Ana Isabel Nuno Bote-
lho, e uma de 500 euros, pertencente a Alexandra Sofia Nuno Bote-
lho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13756958

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
ELO DO CAMPO GRANDE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 266/841025; identificação de pessoa colectiva n.º 500638705;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/010709.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

8 � Apresentação n.º 12/010709.
Nomeação da direcção, por deliberação de 13 de Janeiro de 2001,

para o triénio de 2001-2003:
João Granjo Pires Quintela, presidente; Vitor Manuel Barros Fer-

reira, secretário; Acácio Amorim da Costa, tesoureiro; Eduardo
Toscano Guimarães, vogal; Maria da Graça Magalhães Ilharco Cor-
reia de Paiva Xavier da Silva, vogal; Maria Rita Morais da Fonseca,
vogal; Rui Manuel Barranha da Cunha, vogal; Joaquim Correia Júlio,
suplente; Fernando António Batista, suplente.
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Mais certifico que foi registada a redenominação do capital míni-
mo de 400 000$ para o mínimo de 5000 euros, tendo os artigos 5.º,
n.os 1, 2 e 3, 8.º e 19.º, n.º 3, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social mínimo, que se encontra totalmente reali-
zado, é de 5000 euros.

2 � O capital é variável e ilimitado, sendo representado por tí-
tulos de cinco euros cada um.

3 � No acto de admissão, cada cooperador tem de subscrever e
realizar, no mínimo, de 20 títulos de capital.

Mantém-se o n.º 4 deste artigo.

ARTIGO 8.º

A admissão na cooperativa depende de uma jóia, que reverterá
para a reserva legal, cujo valor e forma de pagamento será fixado
em assembleia geral, sendo actualmente de valor igual ao mínimo de
capital a subscrever 100 euros.

ARTIGO 19.º

3 � Nenhum titular dos órgãos sociais ou da assembleia geral pode
ser reconduzido pelo mesmo órgão por mais de três vezes.

Mantém-se os restantes números deste artigo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16986105

CARBONO 14 � SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9025/000420; identificação de pessoa colectiva n.º 504911996;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 22 e 23/010710.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
da inscrição acima referida:

2 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 22/010710.
Cessação de funções dos gerentes, Hugo Simão de Oliveira e Pe-

dro Miguel de Castro Guimarães Urbano de Castro, por terem re-
nunciado em 19 de Junho de 2001.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 1.º, n.º 2, e 3.º, n.os 1 e 2, da sociedade em epígrafe, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Ferreira,
36, rés-do-chão, A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6250 euros e corresponde à soma de três quotas: sendo duas nos
valores nominais de 2084 euros pertencentes uma a cada um dos
sócios, Miguel Nuno Nobre Delgado Ferreira Chaves e Carlos Ma-
nuel Godinho Alves Jorge, e uma no valor nominal de 2082 euros,
pertencente ao sócio José Pedro Martins Domingues de Sousa Tei-
xeira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16987039

NISAN PORTUGUESA � TRATAMENTOS
DE ÁGUAS E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4668/950915; identificação de pessoa colectiva n.º 503501948;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 5 e 6/010717.

Certifico que foi registado que o texto que se segue é transcrição
das inscrições acima referidas:

3 � Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 5/010717.
Cessação de funções dos gerentes, Larry Vaughn Rankin e Peter

Dansen Heinz, por terem renunciado em 20 de Outubro de 2000.

8 � Apresentação n.º 6/010717.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 23 de Fevereiro de 2001:
Israel Floyd, casado, 5, Blueberry Cowt Ramsey Ridge Hockessin,
19707 Estados Unidos da América, Hans Henrik Lorents Hyarth,
casado, Broksoc Hoverclgaard DK 4160 Herlulmagle, Dinamarca,
Joannes Franciscus Maria Van Der Hoever, casado, Virulylaan 2F
2267 BR Leidschendam Holanda.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13295519

CONSTRUÇÕES PARDINHOTO
& SOARES � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6014; identificação de pessoa colectiva n.º 503844004; entrada:
3273/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13254936

MARQUES & DINIS CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6127; identificação de pessoa colectiva n.º 503870609; entrada:
3210/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15879631

CONDOMÍNIO DA QUINTA � ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6163; identificação de pessoa colectiva n.º 503871087; entrada:
3514/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16327918

COSTA DUARTE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6477; identificação de pessoa colectiva n.º 503976555; entrada:
3396/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16327926
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CACD � CONSULTADORIA ADUANEIRA
E DESPACHOS ALFANDEGÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6701; identificação de pessoa colectiva n.º 504034731; entrada:
3489/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984234

MULTIGRANEIS � OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6821; identificação de pessoa colectiva n.º 504071440; entrada:
3671/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12630705

COMPANHIA PORTUGUESA DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7009; identificação de pessoa colectiva n.º 500069204; entrada:
3616/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985338

PALEFIRA � CONSULTORIA, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7242; identificação de pessoa colectiva n.º 504188402; entrada:
3427/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16327934

CASSONE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8130; identificação de pessoa colectiva n.º 504416910; entrada:
3527/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16327942

MANUEL GONÇALVES PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8853; identificação de pessoa colectiva n.º 500848629; entrada:
3224/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12813397

MIGUEIS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8352; identificação de pessoa colectiva n.º 504598198; entrada:
3536/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16327950

MATOS VIEGAS � SOCIEDADE FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8920; identificação de pessoa colectiva n.º 504911708; entrada:
3421/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16327969

COMPANHIA DE SEGUROS
TRANQUILIDADE � VIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2786; identificação de pessoa colectiva n.º 503024856; entrada:
12 164/010727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13281607

MARCUS CAVALCANTI, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 733/910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502544511;
entrada: 19 168/010711.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16982789

MGPJC � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9672/001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505246910;
entrada: 28 625/010418.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14344700
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CATIRREIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1215/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 502268239;
entrada: 1838/010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13149911

C. L. C. � CENTRO DE LAPAROSCOPIA
CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 989/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 502624272;
entrada: 3362/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781550

PROJECTO DESIGN � DESIGN DE INTERIORES
E EQUIPAMENTO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 886/890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502193085;
entrada: 3490/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984510

CAFETARIA E GELATARIA O ESQUIMÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 710/890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502177365;
entrada: 3520/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615412

PROJECTICONTA, CONTABILIDADE E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 342/900619; identificação de pessoa colectiva n.º 502386754;
entrada: 3470/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984072

PRÁXIA S. I. � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 040; identificação de pessoa colectiva n.º 504232975; entra-
da: 3268/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13529102

MÁQUINAS INDUSTRIAIS BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1928; identificação de pessoa colectiva n.º 501242155; entrada:
3552/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13995782

PROMOPOLIS � SOCIEDADE DE PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1289; identificação de pessoa colectiva n.º 502679530; entrada:
3329/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781720

MARVILCARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1619; identificação de pessoa colectiva n.º 501185836; entrada:
3373/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13258796

MARIA AMÉLIA & LUÍSA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 130; identificação de pessoa colectiva n.º 500380520; entra-
da: 45 130/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13151592

MORAIS & BALHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 085; identificação de pessoa colectiva n.º 500196788; entra-
da: 3551/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15641767
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CENTRALCER � CENTRAL DE CERVEJAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1631; identificação de pessoa colectiva n.º 500825815; entrada:
1730/010604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000 e consolidadas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16326547

CONTIMETRA � INSTALAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 761; identificação de pessoa colectiva n.º 500637954; entra-
da: 3708/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16982762

MADEIRA & MANUEL JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 893; identificação de pessoa colectiva n.º 500455325; entra-
da: 3240/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15761800

CASTRO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 352; identificação de pessoa colectiva n.º 500059322; entra-
da: 3585/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781577

PLINFO � INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43; identificação de pessoa colectiva n.º 502440201; entrada:
3528/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615480

CUMES � CONSTRUÇÕES URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 165; identificação de pessoa colectiva n.º 502328614; entrada:
3575/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985729

CAPRICHO � OURO, PRATA E RELÓGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 184; identificação de pessoa colectiva n.º 502338350; entrada:
3193/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614912

QUIOSQUE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 285; identificação de pessoa colectiva n.º 502387858; entrada:
3387/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13296264

MOCAF MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO,
CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 109; identificação de pessoa colectiva n.º 500614121; entra-
da: 3510/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12418544

COMPANHIA DE ALBANDEIRA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 649; identificação de pessoa colectiva n.º 500919089; entra-
da: 3297/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13748998

CASIMIRO, ANTÓNIO & ADELINO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 181; identificação de pessoa colectiva n.º 500483060; entra-
da: 3716/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12009172

MOCHO SÁBIO � EDITORES E LIVREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 736; identificação de pessoa colectiva n.º 501401482; entra-
da: 2777/010615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13229583

CARLOS SIMÕES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 491; identificação de pessoa colectiva n.º 501502696; entra-
da: 2511/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15873080

CANAPRI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 232; identificação de pessoa colectiva n.º 501394087; entra-
da: 2451/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13247018

CRISFERMA � CENTRO DE APOIO
A ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 959; identificação de pessoa colectiva n.º 501286322; entra-
da: 2521/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15872289

COM TRADIÇÃO � SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6007; identificação de pessoa colectiva n.º 503829781; entrada:
3524/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12615528

COELHO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 976; identificação de pessoa colectiva n.º 500065993; entra-
da: 3488/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984390

CABELEIREIRO DE SENHORAS TELMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 537; identificação de pessoa colectiva n.º 500922225; entra-
da: 3272/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13708929

MIRA & MENDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2060; identificação de pessoa colectiva n.º 502864630; entrada:
3559/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985052

M. DEFAYS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 977; identificação de pessoa colectiva n.º 500172390; entra-
da: 3338/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781852

CASA DE PASTO � A MARÍTIMA DE XABREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500729174; entra-
da: 3702/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13272560

METALÚRGICA JOAQUIM DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 654; identificação de pessoa colectiva n.º 500192243; entra-
da: 3703/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14460165

CALDINHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 290; identificação de pessoa colectiva n.º 500724261; entra-
da: 3422/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12009148
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M. J. MACEDO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 627; identificação de pessoa colectiva n.º 500556458; entra-
da: 3280/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13296272

MITSUBISHI CORPORATION DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 980; identificação de pessoa colectiva n.º 502233370; entrada:
3405/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13078437

CONTABILDIAS � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 502654430; entrada:
3603/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985133

CASTRO, MARIA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1274; identificação de pessoa colectiva n.º 502292890; entrada:
3241/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12033596

CASIMIRO SILVA NUNES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 438; identificação de pessoa colectiva n.º 500058822; entra-
da: 3717/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12009180

CLÍNICA CABRAL SACADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 147; identificação de pessoa colectiva n.º 500694044; entra-
da: 2529/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13260529

CENTRAL � REAL ESTATE, MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9267; identificação de pessoa colectiva n.º 505052750; entrada:
3650/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12009130

PONTOMARKETING � COMUNICAÇÃO E MARKETING
ESTRATÉGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9592; identificação de pessoa colectiva n.º 505149931; entrada:
3345/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13196561

PALÁCIO POMBAL � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9936; identificação de pessoa colectiva n.º 505253305; entrada:
3519/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12486272

PORVEN � MODA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1938; identificação de pessoa colectiva n.º 502836385; entrada:
3657/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12630659

CARLOS FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 311; identificação de pessoa colectiva n.º 501532064; entra-
da: 3370/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13754386

CITRONELA � SOCIEDADE TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 761; identificação de pessoa colectiva n.º 502186569; entrada:
3693/010621.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12630977

PEAC � PROJECTOS, ESTUDOS, AUDITORIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 704; identificação de pessoa colectiva n.º 502577762; entrada:
3466/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984099

CUNHA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4095; identificação de pessoa colectiva n.º 503359173; entrada:
3633/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12630535

COSTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4082; identificação de pessoa colectiva n.º 500078386; entrada:
3605/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985419

CASA DO RÓTULO IMAGEM E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3812; identificação de pessoa colectiva n.º 503280852; entrada:
3261/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13265318

PÃO E MEL � CAFETARIA GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3806; identificação de pessoa colectiva n.º 503280860; entrada:
3285/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13272446

CAFETARIA MAIANGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3035; identificação de pessoa colectiva n.º 503082791; entrada:
3538/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985907

M. D. G. PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2726; identificação de pessoa colectiva n.º 503024317; entrada:
3407/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13078445

CTLIMPE � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2716; identificação de pessoa colectiva n.º 503024155; entrada:
3360/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781542

MARIA DE FÁTIMA ZAGALO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2601; identificação de pessoa colectiva n.º 501332359; entrada:
3482/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984404

CITOR � CENTRO DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA,
ORIENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2588; identificação de pessoa colectiva n.º 501358528; entrada:
3439/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16326520

PEDRO MAGALHÃES & NUNO ANJOS � DESIGNERS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2530; identificação de pessoa colectiva n.º 502967994; entrada:
3447/010620.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781984

POSTELUX � POSTES METÁLICOS
PARA ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3661; identificação de pessoa colectiva n.º 501296255; entrada:
3661/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12630888

MR � COMÉRCIO E SERVIÇOS
AGROPECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2323; identificação de pessoa colectiva n.º 502923644; entrada:
3628/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15761533

CREDIBANCO � BANCO DE CRÉDITO PESSOAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2293; identificação de pessoa colectiva n.º 502586109; entrada:
3376/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16326512

MENDONÇA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 580; identificação de pessoa colectiva n.º 502586753; entrada:
3246/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14961350

COSTACASCAIS � COMÉRCIO DE MODA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5960; identificação de pessoa colectiva n.º 502575905; entrada:
3609/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985427

CEPROSA � CONSULTORES DE PRESTÍGIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5747; identificação de pessoa colectiva n.º 503770370; entrada:
3594/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985079

CLÍNICA ALMIRANTE REIS 70, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5140; identificação de pessoa colectiva n.º 503623903; entrada:
3206/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14733501

COSTA & SAMPAIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4705; identificação de pessoa colectiva n.º 503513172; entrada:
3599/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16985311

CONSTRIPRONTO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4536; identificação de pessoa colectiva n.º 500928320; entrada:
3613/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14959844

MULTIDELTA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4435; identificação de pessoa colectiva n.º 503438880; entrada:
3498/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 16984285

CELESTE & ALCINA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 441; identificação de pessoa colectiva n.º 502394641; entrada:
3367/010620.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781895

MARTINHOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 362; identificação de pessoa colectiva n.º 502106638; entrada:
3221/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 10954503

PROFEMA � PROTECÇÃO, FERRAMENTAS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 695; identificação de pessoa colectiva n.º 500841691; entra-
da: 2398/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13193724

MONTAFIL � CONSTRUÇÕES EM ALUMÍNIO,
FERRO E INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 254; identificação de pessoa colectiva n.º 501316078; entra-
da: 2736/010615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14455510

CARVALHO & RIBEIRO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 904; identificação de pessoa colectiva n.º 500571406; entra-
da: 3663/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12630900

CABELEIREIRO JORGE & MARIA DE LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 810; identificação de pessoa colectiva n.º 500673217; entra-
da: 3414/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14369125

M. MARTINS DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 555; identificação de pessoa colectiva n.º 500482152; entra-
da: 3674/010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13061259

M. J. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 895; identificação de pessoa colectiva n.º 502220392; entrada:
2992/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15780627

MACANDREWS � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6232; identificação de pessoa colectiva n.º 503612642; entrada:
3016/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12060747

M. CARRASQUEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 102; identificação de pessoa colectiva n.º 500650993; entra-
da: 3037/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15760057

MATIAS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500383537; entra-
da: 3166/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 11497009

MERIOLI � MÁQUINAS DE DIVERSÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9370; identificação de pessoa colectiva n.º 503054968; entrada:
2972/010619.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14499665

MÁRIO DIAS COIMBRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 204; identificação de pessoa colectiva n.º 500952167; entra-
da: 3104/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13254987

MEGAFER � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3033; identificação de pessoa colectiva n.º 503082805; entrada:
3116/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15780716

PIRES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 784; identificação de pessoa colectiva n.º 500707820; entrada:
3126/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781054

CHARCUTARIA LAMIRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 902; identificação de pessoa colectiva n.º 500594406; entra-
da: 3155/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13258540

CLÍNICA DA SANTA MARIA DE BELÉM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1577; identificação de pessoa colectiva n.º 502385766; entrada:
3164/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14392429

CIFRA � CONTABILIDADE INFORMAÇÃO FISCAL
E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 206; identificação de pessoa colectiva n.º 501620052; entra-
da: 3177/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781259

CRAFIX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 502; identificação de pessoa colectiva n.º 501733140; entra-
da: 3183/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15761541

MAREB � CONSTRUÇÕES CIVIS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 782; identificação de pessoa colectiva n.º 501580794; entra-
da: 3181/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15761355

PROCERTA � ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
E CONTABILIDADE DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 160; identificação de pessoa colectiva n.º 500804095; entra-
da: 3185/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614114

C. T. D. � CENTRO TÉCNICO DE DESINFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 312; identificação de pessoa colectiva n.º 500809500; entra-
da: 3186/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614122

CASA PORTO RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 449; identificação de pessoa colectiva n.º 500927375; entra-
da: 3188/010619.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12614130

PLANAD INTERNACIONAL � EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1668; identificação de pessoa colectiva n.º 502765585; entrada:
3174/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 15781224

M. CABRITA � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 81; identificação de pessoa colectiva n.º 502078600; entrada:
3191/010619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14959739

CEDIMA � CENTRO DE IMAGIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1431; identificação de pessoa colectiva n.º 502713291; entrada:
2909/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13689070

CENTRAL VULCANIZADORA DE S. SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 217; identificação de pessoa colectiva n.º 500060622; entra-
da: 2918/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13269194

CARLOS ALBERTO ANTUNES BENTO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7702; identificação de pessoa colectiva n.º 504397400; entrada:
2929/010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12010120

LOURES

INCONTROL � ENGENHARIA DE INSTRUMENTAÇÃO
E CONTROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 735;
identificação de pessoa colectiva n.º 505379651; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010810.

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2001, exarada de
fl. 22 a fl. 22 v.º do livro n.º 36-A do 28.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação INCONTROL � Engenharia
de Instrumentação e Controlo, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Horácio Costa Moreira, 11, 3.º, direito, Bobadela, freguesia de
Bobadela, e concelho de Loures, podendo instalar quaisquer depen-
dências ou outra espécie de representação quando e onde a gerência
o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social é: execução de projectos de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizados, e corres-
ponde à soma de duas quotas, pertencentes a e com os seguinte
valores:

a) José Luís Gregório da Amendoeira, quota em euros: 4500, re-
presentando 90% do capital social;

b) Sérgio Pinto da Amendoeira, quota em euros: 500, represen-
tando 10% do capital social.

§ único. Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,
mas qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos de
que a mesma careça para o desenvolvimento dos seus negócios, de-
vendo as condições de reembolso serem previamente estabelecidas
por escrito.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele competem ao sócio José Luís Gregório da Amendoeira,
que fica desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada bastará que
os respectivos actos e documentos sejam assinados por um gerente.

§ 2.º Será expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade à qual, em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica confe-
rido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir quotas assim como amortizá-las:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou se existir o risco

de uma alienação judicial, ou se, por qualquer motivo, deixar de es-
tar na disponibilidade do seu titular;

c) Em caso de, por defeito de partilhas em vida dos sócios, seja
por motivo de divórcio ou outro, a quota ou parte dela seja adjudi-
cada a pessoa que não seja sócio;

d) No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio.

ARTIGO 7.º

O valor de amortização ou aquisição, a que se refere o
artigo anterior, será igual ao valor nominal, acrescido da parte cor-
respondente nas reservas, que, sob esta rubrica, constam do balanço
aprovado para o efeito. O pagamento será feito segundo forma a
deliberar em assembleia geral e dentro do prazo estipulado.

ARTIGO 8.º

No caso de morte de um dos sócios e a sociedade não queira fazer
uso dos direitos que lhe são concedidos no artigo 6.º, a respectiva
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quota ficará indivisa e os seus co-proprietários exercerão, em co-
mum, os direitos a ele inerentes, delegando em um só deles a repre-
sentação de todos perante a sociedade, a menos que esta autorize
expressamente que a quota seja dividida pelos herdeiros.

ARTIGO 9.º

Para resolução de questões jurídicas, quer entre os sócios, quer entre
os seus herdeiros ou representantes, fica expressamente estabelecido
o foro da comarca de Lisboa.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15680657

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

NARCISO & DINIS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 375; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/010914.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Narciso & Dinis, Sociedade de
Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua da Capela, 15, Cabeda,
freguesia e concelho de Sobral de Monte Agraço.

2 � A gerência poderá transferir a sede da Sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto: construção de obras públicas e par-
ticulares; construção de casas para venda; compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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,
com o valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Vitorino
Henrique Alves Narciso, e outra, com o valor nominal de 2000 eu-
ros, pertencente à sócia Isaura Maria de Oliveira Diniz Narciso.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital, até ao montante de cinco vezes o capital
social, na proporção das suas quotas, conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
Sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado, ficando desde já nomeado gerente o sócio Vitorino Hen-
rique Alves Narciso.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a Socie-
dade.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a Sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da Sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da Sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se
não for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois dos sócios ou a Sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 09054782

AUTO TÁXIS IDEAL DE PERO NEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 37; identificação de pessoa colectiva n.º 500564078; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 1/010912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redominação do
capital em euros, e sendo o aumento subscrito da seguinte forma:
reforçado com 602 410$ em dinheiro e subscrito quanto a 542 169$,
pelo sócio Aprígio Simões, e pelos sócios Sónia Maria Esteves Si-
mões Gageiro e José Júlio Esteves Simões, com 50 120$50 cada um,
e alterado o pacto social, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas de valor nominal,
uma de 4500 euros, pertencente ao sócio Aprígio Simões, uma de
250 euros, pertencente ao sócio José Júlio Esteves Simões, e uma
de 250 euros, pertencente à sócia Sónia Maria Esteves Simões
Gageiro.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 09081984

TORRES VEDRAS

3 HENRIQUES � PINTURA E ESTUCAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3621; identificação de pessoa colectiva n.º P 505512122; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010530.

Certifico que José António Miranda Henriques, casado com Maria
de Lurdes Diogo Gomes no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Travessa dos Matias, 6, Casas Novas, Silveira, Torres
Vedras, Paulo Jorge Roque Henriques, casado com Cidália Maria
Miranda da Silva Henriques no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Travessa da Coelha, 4, Casas Novas, Silveira, e Vítor
Manuel Duarte Henriques, casado com Maria Elsa de Jesus Feliciano
Henriques no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Liberdade, 9, Casas Novas, Silveira, constituíram a sociedade com
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a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 3 HENRIQUES � Pintura e
Estucagem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa dos Matias, 6, em
Casas Novas, freguesia da Silveira, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pin-
tura e estucagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 500 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas iguais, do valor nominal de 3500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 500 euros.

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 par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11146753

PORTO
FELGUEIRAS

CELVI � COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2213/
010619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/190601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ale-
xandrino Leite Ferreira e Célia Maria Gonçalves Pinto Ferreira, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CELVI � Costura de Calçado, L.da,
fica com sede no lugar da Mourisca, freguesia de Friande, deste con-
celho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contando-se
o seu início desde o dia do registo definitivo deste contrato de cons-
tituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma ao sócio Alexandrino Leite Ferreira,
e outra à sócia Célia Maria Gonçalves Pinto Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios desde
já nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321599

AGÊNCIA LOPES � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2212/
010619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/190601.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio Joaquim da Silva Lopes e Alda do Céu de Freitas Guimarães, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agência Lopes � Contabilidade e
Serviços, L.da, vai ter a sua sede na Praça de Vasco da Gama, 58,
freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do regis-
to definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de contabilidade, audito-
ria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Joaquim da
Silva Lopes e Alda do Céu de Freitas Guimarães.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321580

ALVES & SILVEIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2211/
010619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/190601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio José Silveira Ribeiro e Maria Goreti Pinto Alves, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alves & Silveira � Sociedade de
Construções, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Crasto, freguesia de

Pedreira, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeter-
minado, contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo
deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António José Silveira
Ribeiro e Maria Goreti Pinto Alves.

2 � Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
Sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da Sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321572

PUBLICIDADE E SERVIÇOS PAIVA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1256/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503290084; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/190601.

Certifico o aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, e
transformação em sociedade unipessoal, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa adoptar a firma Publicidade e Serviços Paiva
Martins, Unipessoal, L.da, fica com sede na Praça da República, 16,
sala 3, freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras, e durará
por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada para local diferente, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de publicidade, de estú-
dio de gravação sonora e de desenho de moda, o comércio de arti-
gos de confecção de vestuário e acessórios e ainda a prestação de
serviços e expediente geral e de informação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
representado por uma única quota desse montante, pertencente ao
sócio Luís Adão de Sousa Paiva Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pelo sócio único Luís Adão de Sousa
Paiva Martins, desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, bastando a
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

§ único. A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores,
nos termos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares ao capital até
ao montante de 50 000 euros, bem como fazer à sociedade os supri-
mentos que se mostrarem necessários, nos termos e condições que
vierem a ser deliberados.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos, depois de preenchido o fundo de reserva legal,
terão o destino que lhe for dado por decisão do sócio.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321505

RESTAURANTE SANTA QUITÉRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2209/
010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/180601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ma-
nuel Fernando da Silva Moreira e Paula Adelaide Teixeira Gil, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Santa Quitéria, L.da, fica
com sede na Rua da Irmã Catarina, na Avenida de Santa Quitéria, da
freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
12 500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Manuel Fernando
da Silva Moreira e outra à sócia Paula Adelaide Teixeira Gil.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao ca-
pital até ao montante de 125 000 euros, podendo ainda os sócios,
fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e
condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321459

MARIA DE LURDES TEIXEIRA CARVALHO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2208/
010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/180601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Vítor
Joaquim Ribeiro da Silva e Maria de Lurdes Teixeira de Carvalho,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria de Lurdes Teixeira Carvalho
Silva, L.da, fica com sede no Loteamento de Babais, lote 2, fregue-
sia de Airães, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo in-
determinado, contando-se o seu início desde o dia do registo defini-
tivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma pertencente ao sócio Vítor Joaquim Ribeiro da Sil-
va, e outra à sócia Maria de Lurdes Teixeira Carvalho da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios Vítor
Joaquim Ribeiro da Silva e Maria de Lurdes Teixeira Carvalho da
Silva, desde já nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados
outros gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.
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ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321440

FÁBRICA DE CALÇADO � ARTEIS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2207/
010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/180601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fábrica de Calçado � Arteis � Uni-
pessoal, L.da, fica com a sede no lugar de Devesa Grande, freguesia
de Torrados, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo inde-
terminado, contando-se o seu início desde o dia do registo definiti-
vo deste contrato de constituição.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade po-
derá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para locali-
dade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado, comércio
por grosso e a retalho de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio
Armindo Teixeira de Sousa.

§ 1.º Mediante decisão do sócio único, este poderá fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nas condições que consta-
rem da mesma decisão.

§ 2.º A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social
o justifiquem, poderá exigir do sócio prestações suplementares até
cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pelo sócio Armindo Teixeira de
Sousa, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar um novo gerente, nos termos
do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
venção ou assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de
cessão parcial esta será feita de acordo e com as consequências pre-
vistas no artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, por sua natureza, por
vontade do sócio único.

Disposição transitória

ARTIGO 7.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levanta-
mentos por conta do capital depositado e levantamentos sem qual-
quer limite, destinados ao pagamento de despesas com a constitui-
ção e registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a
aquisição de bens necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º
e no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam corres-
pondentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo
deste artigo 7.º, ficando mais a gerência autorizada desde agora a
celebrar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à aliena-
ção onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da so-
ciedade.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321432

CASA LEITE � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2138/
010307; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/070301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
de Morais Leite, Maria Alice Teixeira Rebelo Leite, Márcia Marisa
Rebelo Leite e Luís Miguel Rebelo Leite, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Leite � Materiais de Constru-
ção Civil, L.da, vai ter a sua sede no lugar das Lameiras, freguesia de
Torrados, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeter-
minado, contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo
deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de materiais de construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
35 000 euros, pertencente ao sócio Luís de Morais Leite, outra do
valor nominal de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria Alice
Teixeira Rebelo Leite, e duas iguais dos valores nominais 2500 eu-
ros cada, pertencendo uma à sócia Márcia Marisa Rebelo Leite e
outra ao sócio Luís Miguel Rebelo Leite.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Luís de Mo-
rais Leite e Maria Alice Teixeira Rebelo Leite, que desde já são
nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros gerentes em
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, sem se-
gundo lugar.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

30 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14319780

C. E. E. � COMPANHIA DE ENERGIA
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1530/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 502649267; data:
240401.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320460

ALEXANDRE DA CUNHA FARIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1818/
990107; data: 240401.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320193

ARMANDO SILVINO & ISRAEL � INDÚSTRIA
DE COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1755/
980803; data: 240401.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320207

SANTIAGO � SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 951/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502331844; data:
180401.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320002

CANEDIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1992/
000323; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3: data
da apresentação: 300501.

Certifico que António José de Freitas Costa cessou as suas fun-
ções como administrador em 10 de Março de 2001, por destituição,
tendo sido nomeado, na mesma data, como administrador Joaquim
Fernando Melo, casado.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320860

UNIFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 409/
820714; identificação de pessoa colectiva n.º 501296336; data da
apresentação: 290501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320835

FÁBRICA DE CALÇADO ZURI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2188/
010529; inscrição n.º 1; data da apresentação: 290501.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Fábrica de Calçado Zuri, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Piedade, freguesia de Sernande,
concelho de Felgueiras.

2.º

O objecto social é actividade de fabricação de calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por uma quota de igual valor pertencente à
única sócia Zulmira Maria Ribeiro Pereira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe à sócia e a Eloi Augusto Melo
da Silva, que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a so-
ciedade em todos os actos e contratos com a assinatura de qualquer
um deles.

5.º

Por decisão da sócio única, poderá a mesma realizar prestações
suplementares de capital até ao dobro de capital social.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida ao sócio com antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, a levantar o capital depositado
para fazer face às despesas com a constituição e registo e aquisição
de bens necessários à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320819

QUINTA DA LIXA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 577/
870123; identificação de pessoa colectiva n.º 501780653; data da
apresentação: 130301.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14308789

JOÃO SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2187/
010529; inscrição n.º 1; data da apresentação: 290501.

Certifico que entre João Francisco Sampaio de Sousa e Manuel
António Sampaio de Sousa foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma João Sousa & Irmão, L.da, e tem a sua
sede na Rua das Cruzes, Vila de Barrosas, freguesia de Idães, conce-
lho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, e está representado por duas quotas iguais
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Fran-
cisco Sampaio de Sousa e Manuel António Sampaio de Sousa.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que foram deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até quatro vezes o capital social.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberada em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios,
desde já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de ambos os gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, designadamente fianças,
abonações e letras de favor.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
sócios; a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade,
sendo a esta, em primeiro lugar e depois aos sócios não cedentes,
conferido o direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos em nome da mesma, bem como a proceder
ao levantamento do capital social depositado, para fazer face às
despesas com a sua constituição, registos, publicação e aquisição de
bens de equipamento.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320231

DIPATRI � FABRICO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2204/
010613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/130601.

Certifico que entre Armindo Leite Marinho e mulher, Cristina
Maria Peixoto Lamelas foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIPATRI � Fabrico de Calçado, L.da,
fica com sede no lugar da Telheira, da freguesia de Várzea, deste
concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado e exporta-
ção do mesmo, importação de componentes para calçado.

ARTIGO 3.º

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 Armindo Leite Marinho, e outra
do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Cristina Maria
Peixoto Lamelas.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, podendo ainda os sócios, fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321360

FERNANDES � COSIDOS MANUAIS EM CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2203/
010611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/110601.
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Certifico que Maria de Lurdes Fernandes Martins Fernandes, ca-
sada, constitui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernandes � Cosidos Manuais em
Calçado, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Amarantinha,
da freguesia de Macieira da Lixa, do concelho de Felgueiras, e possui
já o número provisório de identificação P 505558777.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social insere-se na actividade de fabricação de calçado
e é constituído concretamente por cosidos manuais em calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por uma só quota, no valor nomi-
nal de 5000 euros, pertencente à sócia única Maria de Lurdes Fer-
nandes Martins Fernandes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objec-
tos diferentes do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de in-
teresse económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação nou-
tras sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de a sócia única estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 10 vezes o valor
do capital social, podendo ainda a sócia fazer à sociedade os supri-
mentos de que esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pela sócia única Maria de Lurdes
Fernandes Martins Fernandes, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em acta.

§ 1.º Pode a sócia única designar gerentes.
§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em

documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
venção ou assinatura de qualquer um dos gerentes designados.

§ 3.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-
dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre a sócia e a
sociedade, porém, tais negócios devem inequivocamente servir a
prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 8.º

No caso de morte da sócia única, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

Por decisão da sócia única, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas, em regime de pluralidade de sócios, através da
divisão e cessão da quota ou aumento de capital social por entrada
de um ou mais sócios.

ARTIGO 10.º

A cessão total ou parcial de quotas, mesmo para estranhos, não
depende do consentimento da sociedade para se tornar eficaz, mas
a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo têm sempre
direito de preferência.

ARTIGO 12.º

Devem ser consignadas em acta, as decisões da sócia única, rela-
tivas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas com
pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações em
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão da sua sócia única.

Disposição transitória

ARTIGO 14.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado, para fazer face às despesas com a consti-
tuição e registo da sociedade, bem como com a instalação da sede
social e com a aquisição de bens de equipamento e mercadorias ne-
cessárias ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 19.º
e 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam correspondente-
mente autorizados os actos e negócios referidos no corpo deste ar-
tigo 14.º, ficando mais a gerência autorizada, desde agora, a celebrar
quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à alienação onero-
sa de bens para os fins compreendidos no objecto da sociedade,
podendo, inclusivamente, mandatar pessoa que em seu nome prati-
que os actos necessários à vida social desta sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321262

ABÍLIO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2202/
010611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/110601.

Certifico que entre Abílio de Sousa, casado, e António Ricardo
Freitas de Sousa, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abílio Sousa, L.da, vai ter a sua sede
no lugar de Agras de Baixo, freguesia de Torrados, deste concelho
de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início desde o dia do registo definitivo deste contrato de constitui-
ção.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Abílio de Sousa e An-
tónio Ricardo Freitas de Sousa.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
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de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321254

SARAFIL � FÁBRICA DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2201/
010611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/110601.

Certifico que Sara Filipa Rodrigues Afonso, solteira, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SARAFIL � Fábrica de Calçado,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, vila de Bar-
rosas, freguesia de ldães, concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo, também, criar sucursais, agências, delegações, ou outras for-
mas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto fabricação de calçado.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e formado por uma quota de igual valor, pertencente à sócia
Sara Filipa Rodrigues Afonso.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme futura
deliberação em acta, incumbe à sócia Sara Filipa Rodrigues Afonso,
que desde já fica nomeada gerente, obrigando-se a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, com a sua intervenção.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321220

PINTO & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2200/
010611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/110601.

Certifico que entre Fernanda Maria Monteiro Leão, casada, e Cláu-
dia Sofia Monteiro Pinto, solteira, menor, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto & Leão, L.da, e tem a sua
sede no lugar dos Ameais, vila de Barrosas, freguesia de ldães, con-
celho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo, também, criar sucursais, agências, delegações, ou outras for-
mas locais de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, auditoria, e consultoria fiscal.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, formado por duas quotas, uma de 3000 euros, per-
tencente à sócia Fernanda Maria Monteiro Leão, e a outra de
2000 euros, pertencente à sócia Cláudia Sofia Monteiro Pinto.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme futura
deliberação em assembleia geral, incumbe à sócia Fernanda Maria
Monteiro Leão, que desde já fica nomeada gerente, obrigando-se a
sociedade, em todos os seus actos e contratos, com a sua interven-
ção.

5.º

1 � As assembleias gerais, serão convocadas pela gerência por
carta registada dirigida aos sócios com antecedência mínima de
15 dias.

2 � O sócio, ou sócios, impedidos de comparecer à assembleia
geral, poderão fazer-se representar por outro sócio eu pessoa estra-
nha à sociedade, mediante simples carta, por eles assinada, dirigida
à sociedade, identificando o representante.

6.º

Qualquer um dos sócios da sociedade poderá, por conta própria
ou alheia, exercer outra actividade, mesmo que esta se encontre
abrangida no objecto da sociedade agora constituída, bem como fa-
zer parte de outras sociedades do mesmo ramo ou ramo diferente.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321238

JOAQUINA & EDUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1369/
950823; identificação de pessoa colectiva n.º 503529435; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 24/080601.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para
2 205 302$, com a redenominação em euros, tendo em consequên-
cia, sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 11 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 5500 euros cada uma,
pertencentes às sócias Maria Eduarda da Silva Peixoto Pereira e Rosa
Maria Ribeiro Teixeira.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321203

SIMASOLAS � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2198/
010607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/070601.

Certifico que entre Emídio Teófilo Simões da Silva e mulher, Rosa
Maria Ferreira Pinto foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SIMASOLAS � Componentes para
Calçado, L.da, vai ter a sua sede na Rua de António Pereira Lopes,
freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do regis-
to definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto componentes para calçado e acaba-
mentos em solas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e está representado por duas quotas, uma de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Emídio Teófilo Simões Silva, e outra de
3000 euros, pertencente à outra sócia Rosa Maria Ferreira Pinto.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321130

PORTSIDE � CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2197/
010607; identificação de pessoa colectiva n.º 503066753; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 8/070601.

Certifico que foi alterado o corpo do artigo 1.º, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Portside � Calçado, L.da, e tem a
sua sede social em Bogim, freguesia de Unhão, concelho de Felguei-
ras.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321122

FELINCO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2150/
010404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Luís Alves Magalhães da Cunha, José Luís Almeida da Cunha, Isabel
Odete Almeida da Cunha e Sandra Maria Almeida da Cunha, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FELINCO � Indústria e Comércio de
Calçado, L.da, fica com sede no lugar da Estrada, freguesia de
Margaride, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo inde-
terminado, contando-se o seu início desde o dia do registo definiti-
vo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de cal-
çado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
40 000 euros, pertencente ao sócio José Luís Alves Magalhães da
Cunha, e três quotas iguais do valor nominal de 20 000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Luís Almeida da Cunha,
Isabel Odete Almeida da Cunha e Sandra Maria Almeida da Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José Luís Al-
ves Magalhães da Cunha e José Luís Almeida da Cunha, desde já no-
meados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros gerentes
em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas conjuntas daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

4 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor, ou quaisquer outros actos ou documentos es-
tranhos aos negócios sociais ou contrair empréstimos em nome da
sociedade, sem deliberação da mesma.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14319926

JOSÉ & MARIA ALBINA � INDÚSTRIA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2151/
010404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040401.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
de Melo Ribeiro e Maria Albina da Costa Ferreira Sampaio, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José & Maria Albina � Indústria de
Calçado, L.da, e tem a sua sede no lugar de Quintas, freguesia de Vila
Fria, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de calçado, nomeadamente
corte, costura e montagem de sapatos.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, e está representado por duas quotas iguais
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José de Melo
Ribeiro e Maria Albina da Costa Ferreira Sampaio.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que foram deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até quatro vezes o capital social.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios,
desde já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a de qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
sócios; a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade,
sendo a esta, em primeiro lugar e depois aos sócios não cedentes,
conferido o direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320070

FELBAZAR � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1560/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503083330; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 17/060601.

Certifico que foi aumentado a capital social de 10 000 000$ para
50 120 500$, com a redenominação em euros, passando o artigo 3.º
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

o capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 125 000 euros, de que
são titulares cada um dos sócios, Joaquim Manuel Teixeira da Silva
e Maria Eulália da Cunha Meira da Silva.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321084

BILHARES FILES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2224/
010626; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/260601.

Certifico que entre António Teixeira Files, casado, e José Manuel
de Barros Teixeira Files, casado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bilhares Files, L.da, fica com sede no
lugar da Estrada Nova, da freguesia de Várzea, deste concelho de
Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social .

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda e aluguer de máqui-
nas de diversão e bilhares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio António Teixeira
Files, e outra ao sócio José Manuel de Barros Teixeira Files.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, podendo ainda os sócios fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14302454

FUNERÁRIA LIXENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2225/
010626; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/260601.
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Certifico que entre Leonardo José Cerqueira Pinto, casado, e Mário
Fernando Cerqueira Pinto, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Funerária Lixense, L.da, fica com sede
na Rua do Dr. Leonardo Coimbra, da freguesia de Borba de Godim,
deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
3750 euros cada, pertencendo uma ao sócio Leonardo José Cerquei-
ra Pinto, e outra ao sócio Mário Fernando Cerqueira Pinto.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedente segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até ao
montante de 75 000 euros, podendo ainda os sócios fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14302463

CUNHA & GUIMARÃES � CORTE E COSTURA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2226/
010626; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/260601.

Certifico que entre Domingos Pereira da Cunha e mulher, Maria
da Conceição Carvalho Leite Guimarães, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cunha & Guimarães � Corte e Cos-
tura de Calçado, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Picoto de Trazões,
freguesia de Jugueiros, deste concelho de Felgueiras, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do regis-
to definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e costura de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Domingos Pereira da
Cunha e Maria da Conceição Carvalho Leite Guimarães.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14302918

CALÇATUDO � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1659/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504089846; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 16 e 17/210601.

Certifico que José Miguel da Silva Fernandes cessou as funções de
gerente em 22 de Março de 2001, por haver renunciado, e foi alte-
rado n.º 1 do artigo 3.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
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de 21 250 euros, pertencente ao sócio António José da Silva, e outra
do valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Isaura Maria
Teixeira de Freitas.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14302080

MDOIS � GABINETE DE ESTUDOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 627/
871117; identificação de pessoa colectiva n.º 501898832; data da
apresentação: 110601

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 14321270

MARINHO & ADRIANO, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2161/
010420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/200401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Leite
Marinho & Filhos � Imobiliária e Construções, L.da, Marinho &
Isabel, S. A., Adriano Leite Marinho, Fernando António da Mota
Marinho e Paulo Jorge Ferreira Alves Leite, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marinho & Adriano, Promoção
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede no Edifício Campo da Feira,
sala 201, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil, promoção imobiliária, compra e venda de bens imóveis.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em cinco quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de 19 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Leite
Marinho & Filhos � Imobiliária e Construções, L.da, e Marinho &
Isabel, S. A., duas iguais do valor nominal de 1000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Adriano Leite Marinho e Fernando
António da Mota Marinho, e uma do valor nominal de 10 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Ferreira Alves Leite.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Adriano Leite Marinho, Fernando António da Mota
Marinho, Paulo Jorge Ferreira Alves Leite que desde já ficam no-
meados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Não carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios, sem prejuízo, de direito de preferência, a exercer nos
termos gerais, que fica reconhecido em primeiro lugar à sociedade,
e em segundo, por rateio os demais sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14316544

MARIA DA GLÓRIA MACEDO DA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2216/
010620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/200601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria da Glória Macedo da Silva,
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no lugar do Montinho, freguesia
de Margaride, deste concelho de Felgueiras.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está representado por uma quota, do valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia única Maria da Glória Macedo da
Silva.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao mon-
tante de 10 vezes o capital social, podendo ainda a sócia, fazer à
sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condi-
ções a deliberar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pela sócia única, será exercida por um gerente ou mais gerentes
a nomear, ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio e a
sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão da sócia única, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.
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ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321688

A. J. COSTA � SERRALHARIA CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2215/
010620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/200601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. J. Costa � Serralharia Civil, Uni-
pessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Condessa Mumadona, fregue-
sia de Margaride, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está representado por uma quota de igual valor, perten-
cente ao sócio único António Joaquim da Costa.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 10 vezes o capital social, podendo ainda o sócio fazer
à sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condi-
ções a deliberar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear, ficando desde já nomeado o sócio António Joaquim
Costa.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do sócio único.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321629

LILINE � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2214/
010619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/190601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Alírio
Alberto Freitas de Sousa e Maria Madalena Pereira Dias, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LILINE � Corte e Costura de Calça-
do, L.da, vai ter a sua sede no lugar da Vinha, freguesia de Pedreira,
deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo deste con-
trato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alírio Alberto Freitas
de Sousa e Maria Madalena Pereira Dias.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência. incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 14321602

AUTO ABREU & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2222/
010625; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/250601.
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Certifico que entre Adriano Alberto Teixeira de Abreu e mulher,
Maria Teresa de Sousa Teixeira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Abreu & Teixeira, L.da, fica com
sede no lugar da Boavista, da freguesia de Macieira da Lixa, deste
concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, manutenção e repara-
ção de veículos automóveis e transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros, pertencente uma ao sócio Adriano
Alberto Teixeira de Abreu, e outra à sócia Maria Teresa de Sousa
Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao ca-
pital até seis vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14302969

JOAQUIM PAULO DA COSTA MOREIRA
FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2223/
010625; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/250601.

Certifico que entre Joaquim Paulo da Costa Moreira, solteiro,
maior, e Alexandrina Martinha da Costa Alves, solteira, maior, foi

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Paulo da Costa Moreira �
Fabricação de Calçado, L.da, fica com sede no lugar da Portelinha,
freguesia de Pombeiro de Ribavizela, deste concelho de Felgueiras, e
durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o
dia do registo definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma ao sócio Joaquim Paulo da Costa Mo-
reira, e outra à sócia Alexandrina Martinha da Costa Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios desde
já nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14302667

TERMOFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1651/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504054201; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/200401.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320150

DURÃES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1885/
990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504394916; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data
das apresentações: 9 a 10/230401.

Certifico a cessação de funções de gerente do ex-sócio António
Maria de Sousa Durães, em 24 de Janeiro de 2001, por renúncia; e
autorização concedida pelo ex-sócio António Maria de Sousa Durães,
para que o seu apelido «Durães» continue a figurar na firma social
em 24 de Abril de 2001, e alteração parcial do contrato.

Disposições alteradas: artigo 4.º, e seu § único, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Augusto Pereira
Barbosa e Maria da Conceição Silva Pereira, desde já meados geren-
tes, podendo ainda ser nomeados outros gerentes em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

§ 2.º ...........................................................................................

Foi depositado o texto na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320169

FABINCAL � FÁBRICA INDUSTRIAL
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 828/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502398043; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/240401.

Certifico o aumento de capital de 10 000 000$ para 30 096 400$,
e redenominação do capital em euros, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros, e
está dividido em três quotas, sendo uma com o valor nominal de
150 000 euros, do sócio António Augusto Pinto Teixeira, uma de
10 000 euros, do sócio Hugo Augusto Sampaio Pinto, e outra de
40 000 euros, da sócia Carla Augusta da Silva Teixeira.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320185

SENHORA DAS VITÓRIAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2196/
010606; inscrição n.º 1; data da apresentação: 060601.

Certifico que entre António da Silva Teixeira da Cunha e Valen-
tim Manuel Magalhães Pinto de Paiva foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Senhora das Vitórias � Construções,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Várzea, do
concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
poderão ser criadas, mantidas ou extintas sucursais, filiais, agências
ou outras formas legais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e a compra e venda
de propriedades e revenda dos adquiridos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de

25 000 euros, pertencendo uma ao sócio António da Silva Teixeira
da Cunha, e outra ao sócio Valentim Manuel de Magalhães Pinto de
Paiva.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação a tomar em assembleia geral, podem ser
exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quotas, prestações
suplementares até ao montante de três vezes o capital.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade nos seus actos e contractos são
necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. Porém, a favor de
estranhos à sociedade, depende do consentimento desta, a quem é
atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes em segundo.

ARTIGO 7.º

Qualquer quota pode ser amortizada nos seguintes casos:
a) Por falecimento, interdição ou inabilitação do respectivo titu-

lar, se a quota vier a ser adjudicada a herdeiros de menoridade, ou se,
por qualquer motivo justificado, a sua permanência na sociedade não
venha a trazer benefícios à mesma;

b) Em relação à quota que for dada de garantia,, seja a que título
for, ou que venha a ser penhorada, arrestada, arrolada, ou por qual-
quer outra forma apreendida em processo judicial, fiscal ou adminis-
trativo;

c) Se, em consequência de divórcio ou de separação de pessoas e
bens, a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio;

d) Quando o respectivo titular revelar evidente desinteresse pelos
assuntos sociais, tal se devendo entender quando o sócio deixar de
comparecer ou de se fazer representar nas assembleias durante mais
de dois anos, consecutivamente, ou se deixar de efectuar as presta-
ções suplementares a que estiver obrigado;

e) Quando, directa ou indirectamente, pratique ramo de negócio
ou intervenha em sociedade com interesses concorrentes com esta;

f) Se abandonar ou não exercer efectivamente a gerência da so-
ciedade, ou não a exercer nos termos deliberados em assembleia geral;

g) Por falência do respectivo sócio;
h) Por acordo com o sócio e a seu pedido.
§ único. O valor da amortização será fixado através de balanço

especialmente efectuado para esse efeito, sendo tal valor determi-
nado com referência à data da amortização. Esta considera-se efec-
tuada assim que o valor fixado seja pago ou depositado à ordem do
respectivo titular.

ARTIGO 8.º

Sempre que a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada com aviso de recepção
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321068

LEOPOLDO LUÍS, CORTE E COSTURA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2195/
010606; inscrição n.º 1; data da apresentação: 060601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Leopoldo Luís, Corte e Costura de
Calçado, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no lugar da Mona, fre-
guesia de Caramos, deste concelho de Felgueiras.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está representado por uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio único Leopoldo Luís.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 10 vezes o capital social, podendo ainda o sócio fazer
à sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condi-
ções a deliberar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio e a
sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321050

FÁBRICA DE CALÇADO CALSOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2194/
010606; inscrição n.º 1; data da apresentação: 060601.

Certifico que entre José Francisco da Silva Ferreira e Vítor Rogé-
rio da Silva Rebelo foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fábrica de Calçado Calsou, L.da,
com sede no lugar do Souto, freguesia de Pombeiro de Ribavizela,
concelho de Felgueiras.

Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para localidade de concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado de couro e
pele.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor
nominal de 2500 euros, cada uma pertencentes aos sócios José Fran-
cisco da Silva Ferreira e Vítor Rogério da Silva Rebelo.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � Poderão se exigidas aos sócios prestações suplementares em
numerário até ao décuplo do capital social nas condições deliberadas
em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios, José
Francisco da Silva Ferreira e Vítor Rogério da Silva Rebelo que, desde
já, ficam designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

ARTIGO 6.º

O uso da firma social em actos ou documentos que não digam
respeito única e exclusivamente às operações sociais importa, para
os gerentes transgressores, a responsabilidade individual pelos pre-
juízos que venham a resultar para o outro sócio.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade continua
com o restante e os herdeiros do sócio falecido, que indicarão à
sociedade, por escrito, e no prazo de 30 dias a contar do falecimen-
to, um que a todos represente enquanto, ou se, não for feita parti-
lha da quota.

ARTIGO 8.º

Depende de prévio e expresso consentimento da sociedade a ces-
são de quotas a pessoas estranhas, não se considerando abrangidas
por esta proibição a transmissão, por acto entre vivos ou por suces-
são de quotas a favor de descendentes dos sócios.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321041

JORGE & AZEVEDO � SOLADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1400/
951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503554588; data da
apresentação: 050601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321009

ROLRUI � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1450/
960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503653918; data da
apresentação: 050601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320975

JOSÉ CARLOS COELHO MARINHO DA CUNHA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2193/
010605; inscrição n.º 1; data da apresentação: 050601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Carlos Coelho Marinho da
Cunha, Sociedade Unipessoal, L.da, fica com a sede na Rua do Dr. João
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Brandão, freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras, e durará
por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do
registo definitivo deste contrato de constituição.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade po-
derá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para locali-
dade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de contabilidade, audi-
toria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio José
Carlos Coelho Marinho da Cunha.

§ 2.º A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social
o justifiquem, poderá exigir do sócio prestações suplementares ao
capital até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pelo sócio José Carlos Coelho
Marinho da Cunha, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar um novo gerente, nos termos
do artigo 270.º-E, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
venção ou assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de
cessão parcial esta será feita de acordo e com as consequências pre-
vistas no artigo 270.º-D do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, por natureza, por von-
tade do sócio único.

Disposição transitória

ARTIGO 7.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levanta-
mentos por conta do capital depositado e levantamentos sem qual-
quer limite, destinados ao pagamento de despesas com a constitui-
ção e registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a
aquisição de bens necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º
e no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam corres-
pondentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo
deste artigo 7.º, ficando mais a gerência autorizada desde agora a
celebrar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à aliena-
ção onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da so-
ciedade.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321033

SUDRÉ � FÁBRICA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2192/
010605; inscrição n.º 1; data da apresentação: 050601.

Certifico que entre José Fernando Leite da Silva e Maria Amélia
Freitas da Costa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SUDRÉ � Fábrica Calçado, L.da, com
sede no lugar de Passinhos, freguesia de Revinhade, concelho de
Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

2.º

O objecto social é fábrica de calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada um dos sócios, José Fernando Leite da Silva e Maria Amélia
Freitas da Costa.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios que desde já
são nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321017

TRANSPOL � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1605/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503976954; data da
apresentação: 040601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320940

FELGUEITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2160/
010418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/180401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Costa e Maria da Glória de Lemos Teixeira, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Felgueitáxi, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Estradinha, freguesia de Friande, concelho de Fel-
gueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
tes em táxi.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14316536

PAULINO FERREIRA DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2156/
010406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/060401.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Paulino Ferreira da Costa, Unipes-
soal, L.da, com sede no lugar do Carvalhal, freguesia de Sousa, con-
celho de Felgueiras.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de calçado e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14316498

FOTO «O MAIOR» PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA
E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2152/
010406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/060401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Maria de Sousa Pinto e Paula Celeste Meira de Freitas, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Foto «O Maior» Produção de
Fotografia e Vídeo, L.da, e tem a sua sede no lugar de Real, da fre-
guesia de Macieira, concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na actividade de produção
de fotografia e vídeo. Tratamento de imagem. Reportagens em fo-
tografia e vídeo.

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

ARTIGO 3.º

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 José Maria Sousa Pinto, e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Paula Celeste
Meira de Freitas.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Maria de Sousa Pinto, que desde já fica no-
meado gerente.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14316471

TIAGO ANTÓNIO CUNHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2199/
010608; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/080601.

Certifico que Tiago António Martins da Cunha, solteiro, menor,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tiago António Cunha, Unipes-
soal, L.da
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2 � Tem a sua sede no lugar de Lameirinhas, freguesia de Vila
Verde, concelho de Felgueiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

2 � O sócio realizou apenas 50% da sua quota, no valor de
12 500 euros, devendo dar entrada na caixa social com os restantes
50% no prazo de um ano, a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for decidido pelo sócio, compete a Fernando Martins
Teixeira, casado, residente no lugar de Lameirinhas, dita freguesia
de Vila Verde, que desde já fica nomeado gerente, podendo ser no-
meados outros em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 15040500

VILBAR � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2205/
010613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/130601.

Certifico que entre Sandra Cristina de Sousa Lobão e Ângela Maria
de Sousa Lobão, solteiras, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VILBAR � Calçados, L.da, e tem
a sua sede no lugar das Pedras Brancas-Barrosas, freguesia de Idães,
concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na fabricação de calçado,
sua comercialização, importação e exportação.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
2750 euros, pertencente à sócia Sandra Cristina de Sousa Lobão, e
outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia Ângela
Maria de Sousa Lobão.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Sandra Cristina de Sousa Lobão, que desde já fica
nomeada gerente.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 15040291

CONSTRUÇÕES PINTO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2186/
010529; inscrição n.º 1; data da apresentação: 290501.

Certifico que entre João Maria Teixeira Vieira, Maria Goreti Fa-
ria Pinto Lopes, Paulo André Pinto Vieira, Isabel Felismina Pinto
Vieira e Eurico Cristiano Pinto Vieira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Pinto Vieira, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Forca, freguesia de Varziela, concelho de
Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas. Compra e venda de imóveis.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em cinco quotas, duas iguais do valor nominal
de 1750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Maria
Teixeira Vieira e Maria Goreti Faria Pinto Lopes, e três iguais do
valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos res-
tantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a suja representação,
cabem aos sócios João Maria Teixeira Vieira e Maria Goreti Faria
Pinto Lopes, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.
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3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � Os sócios João Maria Teixeira Vieira e Maria Goreti Faria
Pinto Lopes poderão ceder livremente as suas quotas.

4 � Os demais sócios são poderão ceder as suas quotas com o
expresso consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 15040275

FELGRAVA � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2189/
010530; inscrição n.º 1; data da apresentação: 300501.

Certifico que entre Cristiano Gonçalves Ribeiro e António Jorge
da Costa Sousa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FELGRAVA � Moldes, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar do Moutinho, Pedroso, freguesia de
Margaride, concelho de Felgueiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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 indústria metalomecânica e de
moldes.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 a 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

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

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 15040283

PULL-LEATHER � COMÉRCIO DE PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2149/
010330; inscrição n.º 1; data da apresentação: 040601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pull-Leather � Comércio de Pe-
les, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Agueiros, fre-
guesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste em agente de comércio por grosso,
importação, exportação, representação e comercialização de arti-
gos em pele e matérias-primas para calçado.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a João Paulo Rodrigues Gouveia, casado, residente na Rua das
Perlinhas, 603, 1.º, esquerdo, F, freguesia de Rio Tinto, concelho de
Gondomar, que desde já fica nomeado gerente.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 15040305

JOSÉ MARIA RIBEIRO MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2210/
010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/180601.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de José Maria Ribeiro Mendes, Uni-
pessoal, L.da, com sede no lugar do Carvalhal, freguesia da Sousa,
concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, reparação e assistência téc-
nica de máquinas de costura para calçado.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 15040496

PUBLIHOUSE � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2137/
010302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/020301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Jorge Correira Serra e Maria Adelaide Vaz Sampaio Serra, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PUBLIHOUSE � Serviços de
Publicidade, L.da, e tem a sua sede no lugar Jardim de Bouçó, apar-
tado 192, freguesia de Santo Adrião de Vizela, concelho de Vizela.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
publicidade e design gráfico.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

23 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14316404

TEIXEIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 241/
770217; identificação de pessoa colectiva n.º 500626588; data da
apresentação: 040601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320959

MARI � SPORT CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 657/
880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501996842; data da
apresentação: 040601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320983

RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1347/
950608; identificação de pessoa colectiva n.º 503449156; data da
apresentação: 040601.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320967

SANTIAGO � SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 951/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502331844; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 22/040601.

Certifico o aumento de capital de 19 000 000$ para 95 000 eu-
ros e a alteração do n.º 1 do artigo 2.º, artigo 4.º, n.º 1 do artigo 12.º
e artigo 13.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade fica com a sede no lugar de Bogim, da freguesia
de Unhão, do concelho de Felgueiras, em edifício próprio da socie-
dade.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e re-
servas, é do montante de 95 000 euros.

ARTIGO 12.º

1 � A participação e o exercício do direito de voto nas assem-
bleias gerais dependem do averbamento de acções correspondentes
a, pelo menos, 1000 euros de capital.

ARTIGO 13.º

A cada 200 acções corresponde um voto.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferido, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320991

CONSTRAGRAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2191/
010604; inscrição n.º 1; data da apresentação: 040601.

Certifico que entre Rogério Manuel Carvalho Dias e Armando
Lopes Magalhães foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRAGRAS � Sociedade de
Construções, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar da Carriça, freguesia de Airães, conce-
lho de Felgueiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A Sociedade tem por objecto a construção civil de edifícios pri-
vados e públicos e ainda a comercialização de materiais para a cons-
trução civil.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rogério Manuel Car-
valho Dias e Armando Lopes Magalhães.

5.º

A gerência será constituída por dois gerentes, a designar em as-
sembleia geral, podendo os gerentes ser estranhos à Sociedade.

1 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos,
a assinatura conjunta de dois gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os aqui sócios Rogério
Manuel Carvalho Dias e Armando Lopes Magalhães.

3 � A gerência poderá ser destituída por deliberação dos sócios,
contudo, se um gerente for simultaneamente sócio, este só poderá
ser destituído desde que sejam verificados os pressupostos de justa
causa, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A gerência será remunerada.

6.º

A Sociedade fica interdita de avalizar letras, livranças ou dar ga-
rantias, de actos que não decorram do objecto ou negócios da pró-
pria sociedade, a sócios ou a terceiros.

7.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento prévio da socie-
dade.

§ único. Na cessão onerosa a estranhos, terão direito de preferên-
cia com eficácia real, a sociedade e os sócios, sucessivamente, exer-
cendo-se tal direito nos termos da lei.

8.º

Amortização de quotas

1 � A amortização será permitida em caso de morte, interdição
ou insolvência do sócio, arresto, arrolamento ou penhora da quota,
de cessão de quota sem prévio consentimento da Sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota, segundo o últi-
mo balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com ven-
cimentos sucessivos, a 6, 12 e 18 meses após a fixação definitiva da
contrapartida.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais, a correspondente re-
dução de capital, sem prejuízo da ressalva do capital mínimo, ou o
aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a criação de uma ou
mais quotas para alienar a terceiros.

9.º

Os lucros serão obrigatoriamente distribuídos, sem prejuízo da
reserva legal.

10.º

Exoneração dos sócios

1 � Os sócios têm direito de se exonerar da sociedade, se a So-
ciedade não deliberar nem promover a destituição de um gerente,
havendo justa causa para tal.

2 � Se for deliberada contra o voto desse sócio qualquer altera-
ção do contrato não abrangida na alínea a) do artigo 240.º, n.º 1, do
Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320932

FÁBRICA DE CALÇADO ORIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 588/
870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501799852; data da
apresentação: 010601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320916
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DURIENSE � CONFECÇÕES TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2190/
010601; inscrição n.º 1; data da apresentação: 010601.

Certifico que entre Alberto Teixeira da Silva e Maria Luísa Ca-
melo Teixeira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DURIENSE � Confecções Têxteis
Lar, L.da, fica com sede no lugar do Monte, da freguesia da Refontoura,
deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos têxteis con-
feccionados excepto vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada, pertencente uma ao sócio Alberto Teixeira da Sil-
va e outra à sócia Maria Luísa Camelo Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao ca-
pital até 10 vezes o capital social, podendo ainda os sócios fazer à
sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condi-
ções a deliberar.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320924

ALTAONDA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1967/
000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504451812; data da
apresentação: 310501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320908

PINTO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1406/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 501553452; data da
apresentação: 310501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320886

JOSÉ ANDRADE DAVID PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 351/
810604; identificação de pessoa colectiva n.º 501155058; data da
apresentação: 310501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320878

J. T. S. � COMÉRCIO DE TELEMÓVEIS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2083/
001120; data da apresentação: 310501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320894

AUTO MECÂNICA DA CEGONHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 378/
811105; identificação de pessoa colectiva n.º 501174273; data da
apresentação: 300501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320851

CALÇADO RALY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 309/
800123; identificação de pessoa colectiva n.º 500940410; data da
apresentação: 300501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14320843
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MAIA

MAIACARNE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 217/
900820; identificação de pessoa colectiva n.º 502401389.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065669

IMOESPIDO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 876/
20000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504914596.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065685

AGOSTINHO SIMÕES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 41 147/
860407; identificação de pessoa colectiva n.º 501649476.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064034

IMOEQUIP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 672/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504863231.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065570

TÁXIS ARMINDO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 670/
20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505095742.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065561

IMOBILIÁRIA VENEPOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 977/
790902; identificação de pessoa colectiva n.º 500870993.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 12658545

ANTÓNIO SOARES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 174/041290;
identificação de pessoa colectiva n.º 500858713.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065553

ANTIQUIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 675/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504870955.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065588

ISAMAIA � CONTABILIDADE, DOCUMENTAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 884/
990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504538080.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065596

AMADEU RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9010/971114;
data do depósito: 20010705.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12629324

FONSECA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5730/950421;
identificação de pessoa colectiva n.º 501281754; data do depósito:
20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11958081
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BA-CAPITAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 996/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504685430; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065235

VISTAS DA FOZ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 875/
20000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504914570; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065243

PAVIMAIA � SOCIEDADE DE PAVIMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5339/950118;
identificação de pessoa colectiva n.º 503342939; data do depósito:
20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065251

VALÉRIO � BOMBAS E MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 696/
840520; identificação de pessoa colectiva n.º 501477330.

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

Pela apresentação n.º 8/20010931 � Inscrição n.º 12.
Designação de gerentes até 30 de Maio de 2002.
Designados: Joaquim Alberto Valente Valério, Artur José da Silva

Moreira, António Fernando Ferreira Rodrigues e Júlia Alberta de
Almeida Martins Mendes Valério, todos casados, e Frederico Men-
des Valério, solteiro.

Data da deliberação: 13 de Dezembro de 2000.

Of. Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/20010831.
Cessação de funções do gerente Artur José da Silva Moreira, por

renúncia, em 24 de Maio de 2001.

Apresentação n.º 14/20010831.
Designação, até 30 de Maio de 2002, do gerente Fernando José

Campos Alves Moreira, divorciado, residente na Estrada Exterior
da Circunvalação, 2947, 3.º, frente, Rio Tinto, Gondomar.

Data da deliberação: 8 de Agosto de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15805999

IMOSOALHO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 671/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504863410; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065260

REALEJO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 674/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504859269; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065278

PRAÇA FOZ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 202/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504756052; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065286

OBOÉ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 628/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504859854; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065294

ESPETRUS � CONSULTORIA, PROJECTOS
E ESTUDOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7526/960927;
identificação de pessoa colectiva n.º 503726060.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes Semanas Monteiro. 15065120

COVEMPOR � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5347/950119;
identificação de pessoa colectiva n.º 503342963.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(95)

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes Semanas Monteiro. 15064808

FIRSTWEB � SERVIÇOS NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 530/
20000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505090872.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 12629316

MAGNOIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 676/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504870947.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15851389

CONFECÇÕES SILVA, ROCHA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 642/
20010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505219921.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065766

ELECTROELEVADORES � SOCIEDADE
DE ELECTRICIDADE E ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 24 932/
801226; identificação de pessoa colectiva n.º 501107827.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065774

COMPOSY � INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 415/
20000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504794868.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065782

J. S. MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 684/
20001013; identificação de pessoa colectiva n.º 504555430.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065790

RODRIGUES & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 394/
841227; identificação de pessoa colectiva n.º 501490876.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065804

REXOPOR � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8466/970612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503940844.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065812

LUÍS MOUTINHO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 092/
900724; identificação de pessoa colectiva n.º 502392711.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065820

ADETA TRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 466/
850123; identificação de pessoa colectiva n.º 501505725.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15035646

BOSTWICK (PORTUGAL) � FÁBRICA DE PORTAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 589/
790319; identificação de pessoa colectiva n.º 500818959.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15035620

F. GONÇALVES RAMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 504/
870311; identificação de pessoa colectiva n.º 501813330.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15035638

NORMINIS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 126/
830816; identificação de pessoa colectiva n.º 500816336.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065618

SPDAD � SOCIEDADE PORTUGUESA DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 840/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503074586.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065642

GNEISSE � INDÚSTRIA DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5730/950421;
identificação de pessoa colectiva n.º 500845050; data do depósito:
20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065332

TRANSPORTES TIRMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8458/970612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503928992.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15035603

ROXÁBIDA � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 673/
20000302; data do depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12629332

LAMIRÉ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 673/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504860518; data do
depósito: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15065308

CUBIDEC � TRATAMENTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6030/950712;
identificação de pessoa colectiva n.º 503467723.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064093

L. A. V. LUÍS, ALEXANDRE & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7078/960513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503644226.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064077

TRANSPORTES ARMÉNIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8080/970226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503908924.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064085

S. GEMIL � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6739/960205;
identificação de pessoa colectiva n.º 503603031.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064050

DROPER � DROGARIA E PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4414/940420;
identificação de pessoa colectiva n.º 503185930.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064069

TAQUIMAIA � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9021/971117;
identificação de pessoa colectiva n.º 504043013.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064018

VAQUERO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 162/
500921; identificação de pessoa colectiva n.º 500295441.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064115

MAIACONSTROI � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 676/
20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505117126.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065880

TÁXIS CENTRAL DO CORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 210/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505670819; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Central do Corim, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Mário Cal Brandão, 100, rés-
-do-chão, direito, frente, freguesia de Águas Santas, concelho da
Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de passa-
geiros em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio Duarte António Gonçalves da
Costa, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio António Ferreira da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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
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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820882

METROMOLDE � TECNOLOGIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5730/950421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503414588; data do depósito:
20010629.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14825180

GUEIJAUTO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4810/940802;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245615.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065600

ARMÉNIO DA SILVA COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 758/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504379500.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064042

SILCATA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 503/
981014.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065693

IMOPINCEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 670/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504850741.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065677

CARNES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8267/970421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503885398.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065707

J. R. SILVA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6952/960329;
identificação de pessoa colectiva n.º 503620521.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065715

JOAQUIM DIAS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 639/
881010; identificação de pessoa colectiva n.º 502045361.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065740

FERNANDO LIMA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 210/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504538667.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065731

BAXTERMEAD (PORTUGAL) � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 814/
20010404; identificação de pessoa colectiva n.º 503522457.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com as apresenta-
ções n.os 1 e 2/20010904: cessação de funções do gerente Emanuel
Ramos Lello de Aldecilla, por renúncia, em 6 de Junho de 2001;

b) Pela inscrição n.º 10 e com a apresentação n.º 1/20010910:
designação do gerente José Luís Cabral Pêgo da Silva, residente na
Rua de 5 de Outubro, Vivendas São José, casa 7, Ermesinde, Valongo.

Data da deliberação: 9 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048136

RANGEL EXPRESSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4643/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503271667.

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

Pela apresentação n.º 10/20010821 � Inscrição n.º 15.
Transformação da sociedade, que fica a reger-se pelo contrato cujo

extracto é o seguinte:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Rangel Expresso, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Barreiro, 553, lugar de
Crestins, freguesia de Moreira da Maia, concelho da Maia.

2 � A administração pode livremente deslocar a sede social den-
tro dos concelhos da Maia e limítrofes, tais como Porto, Matosi-
nhos, Valongo e Santo Tirso.

3 � A administração pode ainda livremente criar e constituir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, em Portugal ou no estrangeiro, obtida que seja a autorização
nos termos da legislação em vigor, para o caso da criação da forma
de representação ocorrer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto principal social da sociedade consiste no trans-
porte ocasional de mercadorias e organização e gestão de transpor-
tes de mercadorias no mercado nacional e internacional por qual-
quer via; actividade transitária.

2 � Na prossecução do seu fim, a sociedade poderá ainda partici-
par no capital de outras sociedades, mesmo que com objecto dife-
rente do seu, sociedades reguladas por leis especiais e agrupamentos
complementares de empresas, bem como dedicar-se à prestação de
serviços técnicos a sociedades em que possua participação de capital
ou aos sócios em nome individual destas mesmas sociedades.
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CAPÍTULO II

Capital social, valor nominal, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por 50 000 acções.

2 � O valor nominal das acções representativas do capital social
é de 1 euro cada e poderão estar representadas em títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e 20 000 acções.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis nos termos da lei.

4 � A sociedade poderá ainda proceder à emissão de acções es-
criturais ou fungíveis, nos termos da legislação em vigor, reciproca-
mente convertíveis, que seguirão o regime das acções ao portador.

5 � Os títulos das acções nominativas ou ao portador serão assi-
nados pelo presidente do conselho de administração e por um admi-
nistrador, autorizando-se a substituição da assinatura do presidente
por chancela ou a nomeação de um mandatário para o efeito.

ARTIGO 5.º

1 � Caso as acções sejam nominativas, a sua transmissão a favor
de terceiros não accionistas fica sujeita ao consentimento prévio da
sociedade.

2 � O consentimento previsto no número anterior compete à
assembleia geral, não podendo o accionista transmitente votar na
deliberação a tomar para o efeito, verificando-se o impedimento de
voto do artigo 251.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � O accionista transmitente deverá notificar a sociedade da sua
intenção de transmitir as acções, por carta registada com aviso de
recepção, dirigida ao conselho de administração, na qual deverá iden-
tificar o adquirente, o preço, as acções a transmitir e todas as con-
dições do negócio.

4 � O conselho de administração deverá solicitar ao presidente
da mesa da assembleia geral, no prazo de cinco dias, a convocação
da assembleia geral para o efeito.

5 � A assembleia geral deverá deliberar dentro dos 60 dias se-
guintes ao da data de recepção da carta prevista no n.º 3, sob pena
de, sem prejuízo do previsto no número seguinte, ser livre a trans-
missão das acções.

6 � No caso de ser recusado o consentimento, a sociedade fará
adquirir as acções por outra pessoa nas condições do negócio para
que foi solicitado o consentimento ou, tratando-se de transmissão a
título gratuito, pelo valor real das acções, determinado nos termos
da lei.

7 � Em alternativa com a situação prevista no número anterior
e desde que legalmente possível, a sociedade poderá proceder ela à
própria à aquisição das acções.

8 � No caso de ser obtido o consentimento, os demais accionis-
tas gozam de direito de preferência na sua aquisição.

9 � No caso previsto no número anterior, os accionistas prefe-
rentes deverão exercer o seu direito de preferência no prazo de oito
dias, a contar da data da deliberação ou do termo do prazo de 60 dias.

10 � Havendo mais do que um accionista preferente, as acções
serão rateadas entre os preferentes na proporção das respectivas
participações sociais.

11 � A transmissão de acções efectuada com a violação do pre-
visto no presente artigo será ineficaz perante a sociedade.

12 � As limitações à transmissão de acções previstas no presen-
te artigo não se aplicam quando a transmissão se verifique a favor
de sociedade ou sociedades que o transmitente domine, de sociedade
ou sociedades que dominem o transmitente em todos os casos de
sociedades que com ele estejam em relação de grupo.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quaisquer ac-
ções sempre que:

a) As acções sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento ou
qualquer outra providência de apreensão judicial;

b) O accionista faleça ou seja sujeito a interdição, inabilitação,
insolvência ou falência;

c) As acções sejam transmitidas em violação do previsto no ar-
tigo 5.º

2 � Nos casos previstos no número anterior, compete à assem-
bleia geral deliberar sobre a amortização, fixando as condições ne-
cessárias para que a operação seja efectuada e definindo se a amor-
tização se fará sem redução do capital ou com redução do capital,
aplicando-se, consoante o caso, o disposto no artigo 346.º ou o dis-
posto no artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica autorizada a obter recursos através da emis-
são de obrigações, em qualquer das modalidades admitidas na lei, ou
outros títulos, nos termos da legislação em vigor à data da emissão.

2 � Os títulos das obrigações devem ser assinados pelo presiden-
te do conselho de administração e por um administrador, autorizan-
do-se a substituição da assinatura do presidente por chancela ou a
nomeação de um mandatário para o efeito.

CAPÍTULO III

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração, o fiscal único e o secretário da sociedade.

2 � Os membros de todos os órgãos sociais serão eleitos por
períodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

3 � Os membros designados ou eleitos só cessarão as suas fun-
ções com o efectivo início de funções dos novos membros designa-
dos ou eleitos para os substituir.

4 � As remunerações dos titulares dos órgãos sociais serão fixa-
das anualmente pelos sócios na assembleia geral ordinária de apro-
vação de contas.

ARTIGO 9.º

Os accionistas poderão deliberar, nos termos do artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais, unanimemente, por escrito, e em
assembleias universais, ou, ainda, em assembleias gerais regularmen-
te convocadas, com o âmbito que a lei e o presente contrato lhes
conferem.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos por esta, por um período de três anos, que
tanto podem ser accionistas, como pessoas estranhas à sociedade.

2 � O presidente da mesa da assembleia geral poderá acumular as
suas funções com as de secretário da sociedade, nos termos previs-
tos no artigo 20.º do contrato de sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � As convocatórias para as assembleias gerais obedecem aos
requisitos estabelecidos na lei.

2 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
podem as publicações legalmente exigidas ser substituídas por cartas
registadas dirigidas aos accionistas, devendo, neste caso, mediar pelo
menos 21 dias entre a expedição das cartas e a data da reunião da
assembleia.

3 � Nas convocatórias pode ser fixada uma segunda data de reu-
nião, para o caso de a assembleia não poder reunir-se na primeira
data marcada por falta de quórum referido no artigo seguinte, desde
que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
desde que estejam presentes ou representados validamente accionis-
tas titulares de mais de 50 % do capital social.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Por proposta do conselho de administração, que mereça a

aprovação do presidente da mesa, poderão quadros da sociedade
participar nas reuniões da assembleia geral, sem direito a voto, para
esclarecer questões ou matérias que estejam em apreciação ou dis-
cussão.

4 � Para efeitos de presença na assembleia geral, os accionistas
detentores de acções ao portador devem proceder ao respectivo
depósito na sede da sociedade ou em qualquer instituição de crédito,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, constituído por três, cinco, sete ou nove membros,
eleitos pela assembleia geral, que designará o presidente, estando
aqueles dispensados da prestação de caução, salvo se deliberação di-
versa for tomada em assembleia geral.

2 � Nas deliberações do conselho, o presidente terá voto de qua-
lidade.
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3 � O conselho de administração pode designar de entre os seus
membros administradores-delegados, a quem conferirá os poderes que
entender dentro dos limites da lei.

4 � O conselho de administração delibera por maioria de votos,
sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º deste contrato de
sociedade.

5 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo seu presidente ou o solicitem dois administradores e, em regra,
pelo menos uma vez por ano.

ARTIGO 14.º

1 � Compete, nomeadamente, ao conselho de administração, sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe sejam conferidas:

a) Exercer os mais amplos poderes de gestão, praticando todos os
actos e operações necessários à prossecução do escopo societário;

b) Respeitar as regras de uma gestão criteriosa e eficiente, nas
aplicações dos recursos da sociedade;

c) Deliberar sobre a participação no capital social de outras so-
ciedades;

d) Proceder à alienação de participações sociais noutras sociedades;
e) Adquirir, alienar ou onerar direitos e bens, móveis e imóveis;
f) Nomear procuradores de harmonia com a lei, definindo-lhes

sempre o âmbito dos mandatos;
g) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo confessar, desistir e transigir em quaisquer acções,
bem como comprometer-se em arbitragem;

h) Elaborar as políticas gerais da sociedade, objectivos, progra-
mas e orçamentos anuais e plurianuais, a apresentar aos accionistas;

i) Promover as alterações do contrato de sociedade, o aumento
do capital social, dentro dos limites fixados por este contrato e pela
lei, a emissão de obrigações e outros títulos;

j) Desempenhar todos os actos e funções que, genericamente ou
em concreto, lhe sejam cometidos pela lei ou pelo presente contra-
to de sociedade.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois membros do conselho de administração;
c) Do administrador-delegado, nas matérias em que lhe tenham

sido conferidos poderes para agir em delegação;
d) De um ou mais mandatários nos termos do respectivo mandato.
2 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de

qualquer dos membros do conselho de administração, do administra-
dor-delegado ou do procurador com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores ofi-
ciais de contas, eleito em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Sem prejuízo dos poderes legais e contratuais ao fiscal único, a
assembleia geral pode solicitar a uma sociedade de auditores, de re-
conhecida competência, a verificação das contas da sociedade, de-
vendo o fiscal único pronunciar-se obrigatoriamente sobre o con-
teúdo de relatório ou relatórios apresentados pelos auditores.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração e o fiscal único poderão reunir
em sessão conjunta para apreciar os assuntos que exijam parecer do
órgão de fiscalização.

2 � A convocação destas sessões conjuntas será feita pelo presi-
dente do conselho de administração, por carta registada, indicando
o assunto a tratar, expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 19.º

1 � O secretário da sociedade será designado pelo conselho de
administração, devendo ser, preferencialmente, licenciado em direito.

2 � O secretário da sociedade, desde que eleito pelos sócios em
assembleia geral, poderá acumular o seu cargo com o de presidente
da mesa da assembleia geral.

3 � O secretário, sem prejuízo das funções de presidente da mesa
da assembleia geral, quando eleito nos termos do número anterior,
desempenhará as funções previstas no artigo 446.º-B do Código das
Sociedades Comerciais.

4 � Juntamente com a designação do secretário deverá ser desig-
nado um suplente.

5 � O suplente poderá acessorar e assistir o secretário da socie-
dade nas assembleias gerais, nomeadamente sempre que este seja
também presidente da mesa da assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que a as-
sembleia geral determinar, deduzidas as verbas que legalmente te-
nham de ser destinadas à constituição ou reforço de fundos de reserva.

ARTIGO 22.º

A dissolução e liquidação da sociedade será feita nos termos da lei.

Pela apresentação n.º 11/20010821 � Inscrição n.º 16.
Designação de secretário: efectivo, Pedro Manuel Branco Teixeira,

casado, residente na Rua de Paços de Ferreira, 59, Porto; suplente,
Rui Filipe Lima de Vasconcelos Ferreira, solteiro, maior, residente
na Rua da Constituição, 668, 3.º, frente, Porto.

Data da designação: 3 de Agosto de 2001.

Pela apresentação n.º 1 /20010829 (omitida em 21 de Agosto de
2001) � Inscrição n.º 17.

Alteração do contrato por reforço:
Artigo alterado: 4.º
Capital: 250 000,00 euros, após reforço de 200 000,00 euros em

dinheiro, mediante emissão de 200 000 novas acções, ficando aque-
le artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro, representado por 250 000 acções.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15844927

LST � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 205/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505134569; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, duração e objecto

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LST � Imobiliária, S. A., e tem
a sua sede na Casa do Carvalhal, sita à Rua de Nossa Senhora da
Conceição, 201, Vermoim, Maia, sede que por simples deliberação
do conselho de administração pode ser mudada para qualquer conce-
lho limítrofe.

2 � Igualmente por simples deliberação do conselho de adminis-
tração, podem ser criadas delegações, sucursais, filiais, agências, de-
pendências ou qualquer outra forma de representação entendida por
conveniente, em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sua duração é por tempo indeterminado a partir de hoje.
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3.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; admi-
nistração de bens imóveis, próprios ou alheios, e ainda a prestação
de serviços relacionados com a actividade principal.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades de direi-
to nacional ou estrangeiro, com objecto social igual ou diferente do
referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e ainda associar-se com outras pessoas jurídicas para formar
novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas, con-
sórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

5.º

1 � O capital social é de 50 011 euros, encontrando-se subscrito
e realizado, e é representado por 50 011 acções com o valor nomi-
nal de 1 euro cada.

2 � As acções são ao portador, convertíveis nos termos da lei, e
incorporam-se em títulos de 1, 10, 20, 100 e 1000 acções.

3 � Os títulos das acções são assinados por dois administradores,
podendo ambas as assinaturas ser de chancela por eles autorizada,
ou por igual número de mandatários da sociedade para o efeito de-
signados.

6.º

1 � O capital social, por deliberação tomada em assembleia ge-
ral, poderá ser aumentado por uma ou mais vezes, nas condições de
subscrição e realização, bem como na forma de emissão naquela
assembleia geral estabelecidas.

2 � Em todos os aumentos de capital social será dada preferên-
cia a todos os accionistas, na proporção das acções que possuírem e
nos termos do parágrafo anterior.

7.º

1 � Na transmissão gratuita ou onerosa de acções para estranhos
à sociedade, os accionistas terão direito de preferência, preço por
preço e na proporção do seu capital, se houver mais do que um
preferente.

2 � Ao direito de preferência é atribuída eficácia real, nos ter-
mos do artigo 421.º do Código Civil.

3 � Ao direito de preferência previsto neste artigo 6.º é aplicá-
vel com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 416.º a
418.º e 1410.º do Código Civil.

8.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de acções
nominativas em caso de:

a) Morte do seu titular, salvo se as acções forem transmitidas
exclusivamente para os seus descendentes e ou ascendentes;

b) Interdição do seu titular.
2 � A deliberação que tenha por objecto a amortização de ac-

ções, nos termos do número anterior, deve ser tomada no prazo de
seis meses a contar do conhecimento que a sociedade tenha da ocor-
rência do facto que fundamenta a amortização

9.º

1 � A sociedade amortizará obrigatoriamente acções nos casos
de falência ou insolvência do seu titular e ainda em caso de arresto,
arrolamento ou penhora das acções, bem como, em caso de divór-
cio ou separação de bens, se as acções não ficarem inteiramente a
pertencer ao accionista originário.

2 � A amortização far-se-á mediante simples deliberação do ór-
gão administrativo nos 90 dias posteriores ao conhecimento que
tenha do facto.

3 � O reembolso das acções amortizadas far-se-á nos termos do
n.º 2 do artigo anterior.

10.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições que forem estabelecidas em assembleia
geral.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 � A sociedade, observando estritamente os condicionalismos
legais aplicáveis, poderá adquirir acções e obrigações próprias ou
alheias e fazer sobre elas as operações que a administração tiver por
conveniente.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

11.º

1 � A administração dos negócios e interesses sociais será exer-
cida pelo conselho de administração, composto por cinco membros
ou sete membros, a eleger em assembleia geral, designando esta o
presidente, se este não tiver sido designado pela assembleia geral
aquando da sua eleição.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos qua-
drienalmente, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

3 � O conselho de administração terá direito à remuneração que
a assembleia geral lhe fixar.

12.º

1 � A minoria de accionistas que tiver votado contra a proposta
que fez vencimento na eleição dos administradores, tem o direito de
designar dois ou três administradores, conforme o número de mem-
bros do conselho de administração for de cinco ou sete, contanto
que essa minoria represente, pelo menos, 10 % do capital social.

2 � Para execução do disposto no número anterior, a votação
será feita por votação entre os accionistas da referida minoria, na
mesma assembleia geral e os administradores assim eleitos substi-
tuem automaticamente as pessoas menos votadas da lista vencedora
ou, em caso de igualdade de votos, aquelas que figurarem em último
lugar na mesma lista.

13.º

1 � O conselho de administração reunirá em sessão ordinária uma
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que para tanto for
convocado pelo seu presidente, maioria dos membros, e nos demais
casos legalmente previstos.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de qualidade.

14.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes para deliberar sobre todos os negócios referentes à socie-
dade, nomeadamente:

a) Gerir a actividade da sociedade, praticando todos os actos e
operações inseríveis no seu objecto social;

b) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-
mos e outros tipos de financiamento, bem como realizar quaisquer
operações de crédito não proibidas por lei, no mercado financeiro
nacional ou estrangeiro;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, obrigar bens e direi-
tos, mobiliários ou imobiliários, tomar e dar de arrendamento quais-
quer prédios ou parte dos mesmos, quando tal seja reputado conve-
niente para o prosseguimento dos interesses sociais;

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou
entidades nos termos do artigo 4.º do contrato social, bem como
subscrever acordos de cooperação com outras empresas;

e) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, propor quaisquer acções, confessar, desistir ou transigir,
bem como comprometer-se em arbitragem;

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

g) Designar quaisquer pessoas, individuais ou colectivas, para exer-
cício de cargos noutras empresas.

15.º

1 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do presidente do
conselho de administração ou, na sua falta ou ausência, de dois ad-
ministradores.

2 � Excepcionalmente pode a sociedade ficar obrigada:
a) Pela assinatura de um procurador, dentro dos limites da pro-

curação a este conferida;
b) Pela assinatura de um só administrador quando o conselho de

administração e, para cada caso, o designar em acta.
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3 � Os actos de mero expediente serão válidos com a assinatura
de qualquer administrador ou com a de qualquer procurador, nos ter-
mos do respectivo mandato.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

16.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbirá a
um fiscal único, com as atribuições designadas na lei, o qual será
eleito em assembleia geral, quadrienalmente e sempre reelegível.

2 � O fiscal único terá a remuneração que a assembleia geral lhe
fixar.

CAPÍTULO V
Assembleia geral

17.º

1 � A assembleia geral é composta somente pelos accionistas com
direito a voto, correspondendo uma acção a um voto.

2 � Os accionistas que pretendam participar nas assembleias ge-
rais, deverão proceder ao depósito das suas acções na sede social até
10 dias antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

3 � Os accionistas poder-se-ão fazer representar na assembleia
geral nos termos dos artigos 380.º e 381.º do Código das Sociedades
Comerciais.

18.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e por um vice-presidente, eleitos quadrienalmente de entre accio-
nistas ou não accionistas, podendo ser reeleitos, e serão ou não re-
munerados, consoante for deliberado pela assembleia geral que os
eleger.

2 � Na falta ou impedimento do presidente da mesa da assem-
bleia geral, as suas funções são assumidas pelo seu vice-presidente.

19.º

1 � As assembleias gerais ordinárias reúnem-se para os efeitos
prescritos na lei, dentro dos três primeiros meses de cada ano, e
terão lugar na sede social ou em qualquer lugar escolhido pelo con-
selho de administração, com o acordo do presidente da assembleia
geral.

2 � As assembleias gerais extraordinárias reúnem-se sempre que
a sua convocação for requerida pelo conselho de administração ou
por accionistas que representem, pelo menos, 25 % do capital social.

3 � Os accionistas que requeiram a reunião da assembleia geral
indicarão, obrigatoriamente, o objecto da convocação.

20.º

1 � A assembleia geral para que possa deliberar em primeira con-
vocatória, devem estar presentes ou representados accionistas que
detenham, pelo menos, acções correspondentes a 70 % do capital
social.

2 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa ou quem legalmente o substitua, no prazo e pe-
los meios estabelecidos na lei.

3 � Quando a assembleia geral regularmente convocada não pu-
der funcionar por insuficiência do capital representado, haverá nova
reunião a efectuar entre 15 e 30 dias subsequentes.

21.º

1 � As deliberações das assembleias serão tomadas pela maioria
de 75 % do capital presente.

2 � Exceptuam-se a prevista pelo artigo 8.º deste estatuto e ain-
da as deliberações sobre alteração do contrato de sociedade, fusão,
cisão, transformação, dissolução e todas as demais para que a lei
exija maioria qualificada, as quais serão tomadas por 75 % do capi-
tal presente.

CAPÍTULO VI

Secretário de sociedade

22.º

O conselho de administração elegerá quadrienalmente um secretá-
rio de sociedade e um suplente, com as competências e responsabi-

lidades previstas no artigo 446.º-B e seguintes do Código das Socie-
dades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Balanços e dividendos

23.º

1 � Os lucros líquidos, depois de deduzidos da percentagem para
o fundo de reserva legal, serão distribuídos pela forma que a assem-
bleia geral deliberar.

2 � Pode a assembleia geral deliberar que seja distribuída menos
de metade dos lucros representados em cada exercício.

3 � Sob proposta do conselho de administração, pode a assem-
bleia geral deliberar a constituição de fundos, bem como de reservas,
destinados à estabilização de dividendos e seu reforço ou diminuição.

4 � Pode o conselho de administração, com o consentimento do
fiscal único, fazer adiantamentos sobre lucros, nos termos estipula-
dos por lei.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

24.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.

25.º

No caso de dissolução compete à assembleia geral designar os li-
quidatários, determinando o modo como ela se deverá processar.

CAPÍTULO IX

Disposições complementares

26.º

Os casos omissos serão regulados por deliberação dos accionistas
devidamente tomada em assembleia geral e pelos normativos apli-
cáveis.

27.º

É estipulado o foro da comarca da sociedade, com expressa re-
núncia a qualquer outro, para dirimir todos os litígios opondo esta
aos accionistas, seus herdeiros ou representantes.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820912

FIÃES & FIÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 206/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505699427; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, contendo o pacto social da sociedade co-
mercial por quotas sob a firma Fiães & Fiães, L.da

1.º

A sociedade adopta a denominação de Fiães & Fiães, L.da

2.º

Tem a sua sede na Travessa dos Penedos, 107, na freguesia de
Gueifães, concelho da Maia.

3.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de cabos para espelhos
de automóveis.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota de 3500 euros, ao sócio José
dos Santos Fiães, e outra de 1500 euros, ao sócio Tiago Luís Al-
meida Fiães.

5.º

Por acordo unânime entre os sócios, poderão ser exigíveis pres-
tações suplementares de capital de montante global até ao triplo do
capital social, mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José dos Santos
Fiães, que desde já fica nomeado gerente, que representará a socie-
dade em juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do sócio
gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, a sociedade
poderá adquirir ou alienar viaturas automóveis, tomar qualquer local
de arrendamento ou trespasse, bem como celebrar contratos de lea-
sing ou de aluguer de longa duração de bens mobiliários.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-
dade em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeada-
mente em cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilida-
des semelhantes.

7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre, fican-
do desde já autorizada a divisão; porém, quando para terceiros, de-
pende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a
sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos
e os herdeiros do falecido ou representante legal do interdito, de-
vendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

As operações sociais poderão iniciar-se a partir da data de cons-
tituição da sociedade, ficando a gerência autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos em nome da sociedade

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formalidades.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820866

LURDES LOPES � CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 207/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505705575; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 25/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que instrui a escritura de contrato de socie-
dade lavrada em 5 de Setembro de 2001, exarada a fl. 75 do livro de
escrituras n.º 270-D, do 2.º Cartório Notarial de Vila do Conde.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lurdes Lopes � Confecção, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Joaquim Duarte Maia, 80, da freguesia da
Barca, do concelho da Maia, e o seu início conta-se a partir do pró-
ximo dia 10 de Setembro de 2001.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para o concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de ves-
tuário exterior e interior em série; lingerie e malhas; confecção de
roupa interior e exterior por medida; confecção de outros artigos e
acessórios de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes às sócias Maria da Conceição
Moreira da Silva Gomes e Maria de Lurdes Moreira da Silva Lopes.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de ambas as gerentes, Maria da
Conceição Moreira da Silva Gomes e Maria de Lurdes Moreira da
Silva Lopes.

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

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Exercer os poderes normais de administração responsabilizan-

do a sociedade em quaisquer actos, contratos, recibos de quitação,
movimentação de dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Contratar e despedir pessoal;
d) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alu-

gar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira,
relativamente a móveis, automóveis e imóveis; e

e) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo do 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 sucedem herdeiros le-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três vezes consecuti-
vas, salvo motivo devidamente justificado.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820874

ACONCHEGO DA ROSINHA � LAR DE TERCEIRA
IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 208/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505606186; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento organizado nos termos do artigo 64.º do Código do Nota-
riado para instruir a escritura de constituição de sociedade.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Aconchego da Rosinha �
Lar de Terceira Idade, L.da, e tem a sua sede na Rua de António
Simões, 389, da freguesia de Pedrouços, concelho da Maia.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de actividades de
apoio social do âmbito da segurança social relativa a pessoas idosas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro que deu entrada na caixa social, e encontra-se dividido em
duas quotas: uma de 4000 euros, pertencente à sócia Rosa da Con-
ceição Teixeira Leite Barbosa, e outra de 1000 euros, pertencente à
sócia Sandra Luísa Leite Barbosa Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica afecta à sócia
Rosa da Conceição Teixeira Leite Barbosa, desde já nomeada geren-
te, a qual pode nomear mandatários ou procuradores da sociedade
nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor
de estranhos carece do consentimento da sociedade, a quem é reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes depois.

§ único. O sócio que pretenda ceder a sua quota a estranhos deve-
rá comunicá-lo à sociedade e aos sócios não cedentes, por escrito e
com aviso de recepção, indicando o cessionário e todas as demais
condições do negócio, devendo a sociedade e os sócios não ceden-
tes, pela mesma forma, responder-lhe, no prazo de 30 dias, a infor-
mar se pretendem ou não exercer tal direito.

ARTIGO 6.º

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

a) Situação de insolvência ou falência do seu titular, decretada ou
simplesmente requerida;

b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização será realizada pelo valor que vier a ser apu-

rado num balanço para o efeito elaborado e será paga em 12 pres-
tações trimestrais e iguais, salvo nos casos em que a lei disponha
imperativamente outra contrapartida.

3 � A amortização considera-se realizada com o depósito feito
na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da primei-
ra prestação das referidas no número antecedente.

4 � A quota amortizada pode figurar no balanço como tal, sendo
permitido, posteriormente, e por deliberação dos sócios, criar uma
ou várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem aliena-
das a um ou alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 10.º

No caso de falecimento de um dos sócios, a sua quota transmitir-
-se-á aos seus herdeiros, que deverão nomear um de entre si, que a
todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11.º

No caso de dissolução da sociedade por acordo dos sócios, o pa-
trimónio social será adjudicado a um ou a mais sócios que melhor
preço e forma de pagamento oferecerem.

ARTIGO 12.º

Disposição transitória

Fica, desde já, autorizada a gerente a proceder ao levantamento
das quantias depositadas para pagarem todas e quaisquer despesas com
a constituição e registo da sociedade, bem como quaisquer bens de
equipamento indispensáveis à mesma.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821056

C. S. � ARTIGOS GRÁFICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 204/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505744449; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. S. � Artigos Gráficos, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Oliveiras, 60, da freguesia
de Moreira, do concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação a gerência, pode deslocar a sua sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas
de representação social.

3 � O gerente poderá criar dentro e fora do País as delegações
ou qualquer forma de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de artigos gráfi-
cos, papéis e cartolinas, máquinas e acessórios. Acabamentos gráfi-
cos e transformação de papel.
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ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações sociais em so-
ciedades com objecto diferente do referido no artigo 2.º, em socie-
dades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade
ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empre-
sas, novas sociedades, consórcios e associação em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
que é titular o único sócio, César Augusto Pando dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio César Augusto Pando dos San-
tos, que desde já é designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é ape-
nas necessária e suficiente a assinatura do gerente nomeado ou de
um procurador pela sociedade nomeado.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal, quando devida;
b) Constituição ou reforço de outras reservas do interesse da so-

ciedade, se assim for deliberado pela assembleia geral; e
c) Distribuição do remanescente se o houver.

ARTIGO 7.º

1 � O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do
objecto social, devendo tais negócios ou actos jurídicos constarem
de documento escrito.

2 � Em tudo aquilo que não esteja especialmente regulado para
esta sociedade, aplicam-se, supletivamente, as normas que regem as
sociedades comerciais por quotas.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820831

HABILESSAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 213/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505580195; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/20010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, com o pacto social da escritura a constituir
hoje nas notas do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia.

1.º

A sociedade adopta a firma HABILESSAS � Construções L.da, e
tem a sua sede na Rua de Antunes Azevedo, 281, 1.º, freguesia de
Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios.
Indústria de construção civil em geral.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Fernando
da Silva Lessa e Marco Paulo Pereira Lessa.

4.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, bem como a sua
divisão, ficando desde já dispensado o consentimento especial da
sociedade para as divisões porventura necessárias. A cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, ficando, neste caso,
atribuído a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, ou a quaisquer outros que possam vir a ser no-
meados gerentes em assembleia geral.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência,
a gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para e
da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing
ou outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimen-
to comercial ou industrial para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é suficiente a intervenção ou
assinatura de um gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social e pelos mesmos podem ser feitos à so-
ciedade os suprimentos de que esta necessitar nas condições delibe-
radas em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos ca-
sos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outro procedimento judicial;
d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial,

administrativo ou fiscal;
e) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos

casos previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um
balanço especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios a mesma continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido que entre si nomea-
rão um a que todos represente. E no caso de interdição continuará
com os sócios capazes e o sócio interdito, representando este por
quem de direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outras formalidades.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820920

BRITO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 816/
490219; identificação de pessoa colectiva n.º 500048428.

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

Pela inscrição n.º 18 e com a apresentação n.º 28/20010907.
Designação dos gerentes Alberto Manuel de Aguiar Pacheco, resi-

dente na Rua de Angola, 474, São João da Madeira; Serafim Manuel
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Vinhas Pereira, residente na Rua da Ferraria, 150, Alfena, Valongo;
e José Miguel Bulhosa de Aguiar Pacheco, residente na mesma Rua
de Angola, 474, sendo todos casados.

Data da deliberação: 21 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048110

IPERÁGUA � TRATAMENTO DE ÁGUA
E ÁGUAS RESIDUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 267/
930104; identificação de pessoa colectiva n.º 502903147.

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

Pela inscrição n.º 12 e com a apresentação n.º 27/20010907.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: n.º 1 do artigo 2.º, ficando com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Travessa de Sidónio Pais, 113, freguesia
de Nogueira, concelho da Maia.

O texto do pacto social completo e actualizado foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048101

CORREIA & SALOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 914/
990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504539639.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065758

A e B � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6028/950712;
identificação de pessoa colectiva n.º 503468320.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064522

ALIALVES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 317/
20000717; identificação de pessoa colectiva n.º 505069164.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065901

FERNANDO JOÃO RODRIGUES FERREIRA ALVES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 408/
20000804; identificação de pessoa colectiva n.º 505084759.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065910

SINERCONSULT � FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 755/
20001027; identificação de pessoa colectiva n.º 505153157.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065944

VILANOBRE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6322/951006;
identificação de pessoa colectiva n.º 503562572.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes Semanas Monteiro. 15064824

FILIPE & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 103/
990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504809178.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065952

CONSTRUÇÕES ANITAF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8343/970513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503896438.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065960

MEMÓRIA VISUAL � PRODUÇÕES DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 742/
2000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504830228.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065979

ADETA � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 542/
850221; identificação de pessoa colectiva n.º 501527478.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065987

FÁBRICA DE RENDAS JOBELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 16 151/
650223; identificação de pessoa colectiva n.º 500107610.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065995

CORREIA NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 483/
850125; identificação de pessoa colectiva n.º 501497854.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15066002

POLIGIS � SOCIEDADE DE GESTÃO INVESTIMENTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1259/910925;
identificação de pessoa colectiva n.º 502618965.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15064123

TATEC � TRANSFORMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
PARA TÊXTEIS E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9283/980114;
identificação de pessoa colectiva n.º 504108794.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065839

INJECTMAIA � REPARAÇÃO DE TURBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 848/
20000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504744879.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065847

DIALSEGUR � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 060/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504700774.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065855

ARMANDO JOSÉ MOURA LEITÃO & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 102/
990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504301942.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065863

TELES, ARAÚJO & TIAGO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9571/980310;
identificação de pessoa colectiva n.º 504121499.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065871

MATRIZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 008/
800317; identificação de pessoa colectiva n.º 500950725.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15035611

LAINIÉRE DE PICARDIE PORTUGAL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 844/
881130; identificação de pessoa colectiva n.º 500223092.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15065650

PAREDES

TÁXIS SILVA MANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2197/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504874195; data de
apresentação: 010912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2000.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 15729133

TÁXIS CENTRAIS VALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2206/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 505008904; data de
apresentação: 010912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2000.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 15729125

PENAFIEL

CONSTRUÇÕES FLORONT.FIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1967/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505678110; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20010911.

Certifico que entre Maria Emília Barbosa de Oliveira e Manuel
Ferreira de Campos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Floront.Fiel, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Flor do Monte, sem número, fre-
guesia de Oldrões, concelho de Penafiel.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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 e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria Emília Barbosa de Oliveira,
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Ma-
nuel Ferreira de Campos.

ARTIGO 4.º

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

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 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Mais declararam que a gerência fica desde já autorizada a levantar
o capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição 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 so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122432

PORTO � 1.A SECÇÃO

ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 783; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/010813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º António Manuel Oliveira da Mota, casado com a segunda ou-
torgante no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Travessa de
Gestosa de Cima, naquela freguesia de Sandim, titular do bilhete de
identidade n.º 9787484, emitido pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa, em 23 de Julho de 1998, número de identificação fis-
cal 193465604;

2.ª Idalina Correia da Costa Monteiro, natural da freguesia de
Mafamude, referido concelho de Vila Nova de Gaia, casada e resi-
dente com o primeiro outorgante, titular do bilhete de identidade
n.º 9907998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 30 de Outubro de 1997, número de identificação fiscal
170512207.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito que celebram, entre si, um contrato
de sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Manuel Oliveira Mota, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa de Gestosa de Cima, 240, fre-
guesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de acabamento,
estucagem, revestimento de paredes e pavimentos. Pintura de edifí-
cios. Construção civil.

ARTIGO 3.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(109)

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a cinco vezes o 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, confor-
me 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
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290346

JOSÉ PINTO & NEVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 782; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º José António Pereira Pinto, casado com a segunda outorgante
no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Sandim,

concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua dos Fornos, 182,
naquela freguesia de Sandim, titular do bilhete de identidade
n.º 10434913, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 10 de Dezembro de 1998, número de identificação fiscal
191826847;

2.º Lília Amélia Moreira Neves, natural da referida freguesia de
Sandim, casada com o primeiro outorgante e com ele residente, ti-
tular do bilhete de identidade n.º 9892344, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, em 10 de Dezembro de 1998, nú-
mero de identificação fiscal 201749360.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que celebram, entre si, um contrato
de sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Pinto & Neves � Constru-
ções, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Fornos, 182, freguesia de Sandim,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios, engenharia civil, construção de coberturas, instalações eléc-
tricas e isolamentos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um só 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Mais declararam que a gerência fica desde já autorizada a levantar
o capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição 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 so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Para efeitos emolumentares, corresponde ao capital social o con-
travalor de 1 002 410$.

Foram-me exibidos:
a) Certificado de admissibilidade, passado pelo Registo Nacional

de Pessoas Colectivas no dia 22 de Maio último;
b) Guia do depósito do capital social, efectuado ontem na Caixa

Económica Montepio Geral, em Sandim, Vila Nova de Gaia;
c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º P505556545, do qual consta o CAE 45211.
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Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explica-
ção do seu conteúdo, em voz alta e na sua presença simultânea, acto
realizado, a seu pedido, fora das horas regulamentares.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290338

DATAFASHION � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 781; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DATAFASHION � Tecnolo-
gias de Informação, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Óscar da Silva, 107, freguesia de
Paranhos, da cidade do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, comércio, imple-
mentação, representação e assistência a software, hardware e ferra-
mentas tecnologicamente avançadas para indústrias diversas, nomea-
damente indústria do vestuário. Formação em empresas nas áreas de
tecnologia de informação e afins. Prestação de serviços na área dos
sistemas e tecnologia de informação e consultoria em gestão e or-
ganização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo três iguais do valor
nominal de 30 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Anabela Alves Amaral, Luís Carlos Almeida Trigo e M. C. I. �
Máquinas de Costura Industriais, S. A., e uma do valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio Afonso Henrique Amaral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Afonso Henri-
que Amaral, Anabela Alves Amaral e Luís Carlos Almeida Trigo,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

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

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

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

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

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290320

J. F. C. � ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º José Manuel Fernandes Fortunato Cabral, casado com a segun-
da outorgante no regime de comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Massarelos, da cidade do Porto, residente na Rua do Sporting
Clube Candalense, 14, 3.º, traseiras, em Vila Nova de Gaia, titular
do bilhete de identidade n.º 3368160, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa em 11 de Agosto de 2000, número de iden-
tificação fiscal 156763095;

2.º Eva Fernandes Ferreira Reizinho Fortunato Cabral, natural da
freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia, casada e
residente com o primeiro outorgante, titular do bilhete de identida-
de n.º 3832042, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa em 23 de Abril de 1998, número de identificação fiscal
158628802.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito que celebram, entre si, um contrato
de sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. F. C. � Assistência Técnica a
Equipamentos Hoteleiros, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Sporting Clube Candalense, 14,
3.º, traseiras, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de
Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representações e assistência técnica de produtos diversos,
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nomeadamente a cozinhas, lavandarias, centrais térmicas, refrigera-
ção em geral. Assistência técnica a equipamentos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Mais declararam que a gerência fica desde já autorizada a levantar
o capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição 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 so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Para efeitos emolumentares, corresponde ao capital social o con-
travalor de 1 002 410$.

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram-me exibidos:
a) Certificado de admissibilidade, passado pelo Registo Nacional

de Pessoas Colectivas em 30 de Maio último;
b) Guia do depósito do capital social, efectuado ontem no Banco

Barclays, em Sá da Bandeira, no Porto;
c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º P505579138, do qual consta o CAE 29530.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explica-

ção do seu conteúdo, em voz alta, na sua presença simultânea.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290311

REINALDO OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 777; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/010810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 9 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada Isaura
Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes Reinaldo Ribeiro da Costa Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 158640667, natural da freguesia de Massarelos, concelho do
Porto, e mulher, Maria Antónia de Oliveira Santos, contribuinte fiscal
n.º 175654077, natural da freguesia de Avintes, concelho de Vila
Nova de Gaia, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua do Senhor do Padrão, 337, em Avintes, Vila Nova
de Gaia, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente, n.os

8719205, emitido em 25 de Junho de 1997, e 8228306, emitido em
9 de Outubro de 1997, ambos pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade por quotas, nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reinaldo Oliveira & Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental,
152, casa 4, em Vila Nova de Gaia, freguesia de Santa Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil, nomeadamente serviço de trolha e pedreiro. Remode-
lações.

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 só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290141

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DA PRELADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 776; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/010810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 12 de Junho de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes Rui Pedro de Freitas Lino Pinto Cardoso e esposa, Cátia
Arabela Albuquerque da Costa Reis Pinto Cardoso, ambos naturais
da freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto, casados sob o
regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua de João
Anderson, 82, 7.º, direito, na cidade do Porto, titulares dos bilhetes
de identidade n.os 10284571 e 11038442, ambos emitidos em 15 de
Março de 2001, no Porto, pelos Serviços de Identificação Civil, e
números de identificação fiscal 204062462 e 220016887.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito que celebram, entre si, um contrato
de sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médico-Dentária da
Prelada, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de João Anderson, 76, freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de saúde humana
com diversas especialidades, nomeadamente medicina dentária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os 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.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290133

BARBEDO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 775; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/010810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 10 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Filipe Barbedo Fonseca, solteiro, maior, natural de França,
residente no Porto, na Rua de Lopo Soares de Albergaria, 73, titular
do bilhete de identidade n.º 7493064, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil do Porto em 13 de Maio de 1999, número de identi-
ficação fiscal 155577840;

2.º Crisanta Barbedo da Fonseca Silveira Pinto, casada com Paulo
José Costa da Silveira Pinto no regime de comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Massarelos, da cidade do Porto, residente na
Rua de Eduardo Torres, 1634, 2.º, esquerdo, em Matosinhos, titular
do bilhete de identidade n.º 5941698, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa em 16 de Novembro de 1999, número de
identificação fiscal 158669800.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que celebram, entre si, um contrato
de sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barbedo & Fonseca, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 1146,
freguesia de Ramalde, da cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de clube de vídeo;
comércio de produtos diversos, nomeadamente chocolates, gomas e
outros produtos similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Filipe Barbedo Fonseca, e ou-
tra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Crisanta
Barbedo da Fonseca Silveira Pinto.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerência será
deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a mesma con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290125

A. ARINTO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/010810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 30 de Julho de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceu como ou-
torgante Acácio Luís Baptista Simões Arinto, casado no regime de
comunhão de adquiridos com Maria Gabriela Marques Queiroz
Salcedas da Cunha, natural da freguesia de Tortosendo, concelho da
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Covilhã, residente na Rua de Angola, 154, A/3.1, em Vila Nova de
Gaia, titular do bilhete de identidade n.º 4061461, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 25 de Fevereiro de 1999,
contribuinte fiscal n.º 113322437.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido bi-
lhete de identidade.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de A. Arinto � Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Angola, 154, A/3.1, freguesia de Mafamude, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e representação de produtos
têxteis e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290117

ABEL CANEIRA & LAURA � SOCIEDADE
TRANSPORTE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 748; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010806.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Documento complementar da sociedade comercial por quotas sob a
firma Abel Caneira & Laura � Sociedade Transporte Passageiros,
L.da, com sede na Alameda do Conde Samodães, 82, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, elaborado ao abrigo do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abel Caneira & Laura � Socie-
dade Transporte Passageiros, L.da, tem a sua sede na Alameda do
Conde Samodães, 82, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova
de Gaia.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto social transporte ocasional de pas-
sageiros em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e está dividido em duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros (501 205$), pertencendo uma ao só-
cio Abel da Rocha Pinto Caneira, e outra à sócia Laura Jesus Lou-
reiro da Silva Caneira.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, considerando-se autoriza-
da a sua divisão para o efeito; porém, a estranhos, só poderá fazer-
-se com prévio aviso e expresso consentimento da Sociedade, que
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar terão
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, bem como a sua representação,
activa ou passivamente, em juízo ou fora dele e remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, ficam afectas
ao sócio Abel da Rocha Pinto Caneira, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contratos
é apenas necessária a assinatura do único gerente, nomeadamente
na compra e venda de imóveis e veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá proceder à amortização das quotas quan-
do for permitido por lei e nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando, em caso de falecimento de um sócio, os herdeiros não

tenham nomeado, dentro de 30 dias, um entre si que a todos repre-
sente.

2 � A amortização será efectuada pelo valor aprovado em face
de um balanço a que para o efeito se procederá, com o pagamento
em quatro prestações semestrais e sucessivas, de igual montante,
vencendo-se a primeira no 30.º dia posterior à deliberação.

Disposição transitória

São da responsabilidade da sociedade as despesas derivadas da sua
constituição, designadamente escritura, publicações, registos e emo-
lumentos inerentes, ficando desde já os sócios gerentes autorizados
a movimentar o depósito efectuado na Caixa Geral de Depósitos e
correspondente ao capital social já realizado, para pagamento das
referidas despesas e ainda para aquisição de bens de equipamento para
a sociedade.

Está conforme.

27 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10203125

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. NUNO FRANCHINI CORREGEDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 850; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20010828.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 28 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, respectivo notário, compareceram como outor-
gantes:

1.º Armando Nuno Amorim Soares Franchini Corregedor, soltei-
ro, maior, natural da freguesia de Bonfim, da cidade do Porto, e
residente na Praça de Francisco Sá Carneiro, 45, 5.º, esquerdo, da
mesma cidade, titular do bilhete de identidade n.º 10461174, emiti-
do em 23 de Abril de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto, contribuinte fiscal n.º 169506517;

2.º Maria Manuela Amorim Gonçalves Soares Franchini Corregedor
da Fonseca, casada com Armando Franchini Corregedor da Fonseca
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sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Cedofeita, da cidade do Porto, com a mesma residência do outor-
gante anterior, titular do bilhete de identidade n.º 848814, emitido
em 12 de Junho de 1995 pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto, contribuinte fiscal n.º 162443587.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem, entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica de Medicina Dentária Dr. Nuno
Franchini Corregedor, L.da, e vai ter a sua sede na Praça de Francis-
co Sá Carneiro, 45, 5.º, esquerdo, da freguesia de Bonfim, do conce-
lho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de medicina den-
tária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4750 euros, perten-
cente ao sócio Armando Nuno Amorim Soares Franchini Corregedor,
e outra de 250 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Amorim
Gonçalves Soares Franchini Corregedor da Fonseca.

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 obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10314105

SEAGRAM S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1688/931005; identificação de pessoa colectiva n.º 503110787;
data: 000905; pasta n.º 1688.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas consolidadas entre o período de 1 de Julho de 1998 a
30 de Junho de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12620246

SEAGRAM S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1688/931005; identificação de pessoa colectiva n.º 503110787;
data: 000905; pasta n.º 1688.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas entre o período de 1 de Julho de 1998 a 30 de Ju-
nho de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12620238

PILAR & CORREIA � COMÉRCIO DE PRENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4309/960618; identificação de pessoa colectiva n.º 503667560;
data: 001221; pasta n.º 4309.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999 referentes à sociedade em epígrafe.

2 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12661341

FEITO EM CASA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1943/940208; identificação de pessoa colectiva n.º 503163643;
data: 1253/21062001; pasta n.º 1943.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197869

GERMAGRÁFICA � INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3601/950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503523976;
data: 1337 PC 21062001; pasta n.º 3601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197850

DR. TEIXEIRA KOCH � CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7832/990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504332236;
data: 1240 PC 21062001; pasta n.º 7832.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197834

SÍMBOLO ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 997/741206; identificação de pessoa colectiva n.º 500214468;
data: 1214 PC 20062001; pasta n.º 1404.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197451

BESANA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1514/930825; identificação de pessoa colectiva n.º 503066400;
data: 1133 PC 20062001; pasta n.º 1514.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197737
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FIGUEIREDO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 133/800416; identificação de pessoa colectiva n.º 500362836;
data: 1144 PC 20062001; pasta n.º 8561.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197729

FERREIRA & CÁLEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 975/910410; identificação de pessoa colectiva n.º 502533480;
data: 1139 PC 20062001; pasta n.º 6879.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197702

FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 860/801124; identificação de pessoa colectiva n.º 501106278;
data: 1135 PC 20062001; pasta n.º 17 400.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197656

CARVALHO, RIBEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7130/9251230; identificação de pessoa colectiva n.º 500527245;
data: 1113 PC 20062001; pasta n.º 17 345.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197613

ANTÓNIO FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1259/930518; identificação de pessoa colectiva n.º 502989653;
data: 1121 PC 20062001; pasta n.º 1259.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197753

DIOGO COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5953/971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504014641;
data: 1127 PC 20062001; pasta n.º 5953.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197745

ANTÓNIO MACHADO & PEDRO MACHADO,
ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 607/820618; identificação de pessoa colectiva n.º 501279105;
data: 1138 PC 20062001; pasta n.º 19 483.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197664

ALVES & CAVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 844/900620; identificação de pessoa colectiva n.º 502367156;
data: 1307 PC 21062001; pasta n.º 4955.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11963794

MINOCHA � AGÊNCIA DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4175/940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503138134;
data: 1224 PC 20062001; pasta n.º 21 708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288759

ANA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3740/951117; identificação de pessoa colectiva n.º 503549169;
data: 1142 PC 20062001; pasta n.º 3740.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197672

CLÍNICA PEDIÁTRICA JAP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1755/931126; identificação de pessoa colectiva n.º 503112011;
data: 1140 PC 20062001; pasta n.º 1755.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197710

CONSTRUÇÃO, TURISMO, AGRICULTURA
E HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 934/900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502292938;
data: 1119 PC 20062001; pasta n.º 1387.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197460
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ARMANDO MOREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 876/800213; identificação de pessoa colectiva n.º 500937397;
data: 1304 PC 210601; pasta n.º 7897.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682888

ANTÓNIO MARINHO & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 693/910110; identificação de pessoa colectiva n.º 502475471;
data: 1302 PC 210601; pasta n.º 6807.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11963620

PARAÍSO DO LAR � CORTINAS E TAPEÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 431/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503152463;
data: 1166 PC 20062001; pasta n.º 1843.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197940

AUTO GUILHERME � COMÉRCIO
E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4353/960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503674044;
data: 1165 PC 20062001; pasta n.º 4353.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197931

FERNANDO CORREIA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 936/840725; identificação de pessoa colectiva n.º 501445854;
data: 1242 PC 20062001; pasta n.º 19 508.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197800

CLÍNICA DE MEDICINA E DENTÁRIA
DR. CAMPOS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 198/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502312521;
data: 1313 PC 21062001; pasta n.º 2780.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11604875

ADRIANO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 660/890503; identificação de pessoa colectiva n.º 502151102;
data: 1311 PC 21062001; pasta n.º 8444.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682810

BAMBI � INDÚSTRIA DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6622/980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504152564;
data: 1281 PC 21062001; pasta n.º 6622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185941

UNIPRESS � CENTRO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5755-A/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503462977;
data: 1370 PC e 1371 PC 21062001; pasta n.º 5755-A.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1999 e de 2000 re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185925

PRODUR � PROJECTOS E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 103/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502715944;
data: 1238 PC 20062001; pasta n.º 103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197389

FUJIFILM PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5305/210114; identificação de pessoa colectiva n.º 500134936;
data: 1080 PC 19062001; pasta n.º 1979.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197354

ARMÉNIO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 303/870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501761152;
data: 1123 PC 20062001; pasta n.º 13 859.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197320



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(117)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 247 � 24 de Outubro de 200122 916-(118)

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República»,
deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.

LOCAIS  DE  INSCRIÇÃO  DE  NOVOS  ASSINANTES,
VENDA DE  PUBLICAÇÕES,

IMPRESSOS  E  ESPÉCIMES  NUMISMÁTICOS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

 € 5,89 � 1180$00


