
S U M Á R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

PARTE B

4. Empresas � Registo comercial
Aveiro ............................................................. 23 468-(133)
Beja ................................................................. 23 468-(154)
Braga ............................................................... 23 468-(156)
Bragança ......................................................... 23 468-(163)
Castelo Branco ............................................... 23 468-(163)
Coimbra .......................................................... 23 468-(164)

Quarta-feira, 31 de Outubro de 2001

2.º SUPLEMENTO

Número 253
2.º SUPLEMENTO

III
S É R I E

Évora .............................................................. 23 468-(171)
Faro ................................................................. 23 468-(176)
Guarda ............................................................. 23 468-(179)
Leiria ............................................................... 23 468-(180)
Lisboa .............................................................. 23 468-(185)
Portalegre ....................................................... 23 468-(248)
Porto ............................................................... 23 468-(248)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 31 de Outubro de 2001 23 468-(131)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Águeda ....................................................................... 23 468-(133)
Aguiar da Beira ........................................................ 23 468-(179)
Alandroal ................................................................... 23 468-(171)
Alenquer .................................................................... 23 468-(185)
Amadora .................................................................... 23 468-(188)
Ansião ........................................................................ 23 468-(180)
Arronches ................................................................... 23 468-(248)
Aveiro ......................................................................... 23 468-(134)
Barcelos ..................................................................... 23 468-(156)
Beja ............................................................................ 23 468-(154)
Bombarral ................................................................. 23 468-(181)
Borba ......................................................................... 23 468-(171)
Bragança ................................................................... 23 468-(163)
Cadaval ..................................................................... 23 468-(190)
Cantanhede ................................................................ 23 468-(164)
Castro Verde .............................................................. 23 468-(155)
Condeixa-a-Nova ....................................................... 23 468-(167)
Évora ......................................................................... 23 468-(172)
Felgueiras .................................................................. 23 468-(248)
Figueira da Foz ........................................................ 23 468-(167)
Fundão ...................................................................... 23 468-(163)
Gondomar ................................................................. 23 468-(251)
Gouveia ...................................................................... 23 468-(179)

Guimarães ................................................................. 23 468-(158)
Lisboa:

1.ª Secção .......................................................... 23 468-(190)
2.ª Secção .......................................................... 23 468-(200)
3.ª Secção .......................................................... 23 468-(216)
4.ª Secção .......................................................... 23 468-(246)

Maia ........................................................................... 23 468-(254)
Mealhada ................................................................... 23 468-(150)
Mértola ...................................................................... 23 468-(155)
Monchique ................................................................. 23 468-(176)
Montemor-o-Velho ..................................................... 23 468-(169)
Nazaré ........................................................................ 23 468-(182)
Oliveira do Bairro ..................................................... 23 468-(152)
Penacova ................................................................... 23 468-(170)
Póvoa de Lanhoso .................................................... 23 468-(159)
Redondo .................................................................... 23 468-(174)
Seia ............................................................................ 23 468-(180)
Sever do Vouga ......................................................... 23 468-(154)
Silves .......................................................................... 23 468-(177)
Vagos ......................................................................... 23 468-(154)
Vieira do Minho ........................................................ 23 468-(162)
Vila Nova de Poiares ................................................ 23 468-(170)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 31 de Outubro de 2001 23 468-(133)

AVEIRO
ÁGUEDA

IPOPRÉDIOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2004;
identificação de pessoa colectiva n.º 503617679; inscrição n.º 4 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 15 e 16/
20092001.

Certifico que foram nomeados os órgãos sociais para o quadrié-
nio de 2001-2004:

Conselho de administração: presidente � Orlando José Pinho
Branco da Silva; vogais: Pedro Manuel Jesus Branco da Silva e
Mário José Alegria Neves.

Fiscal único: Euclides Gonçalves Carneiro, revisor oficial de con-
tas n.º 755; suplente: Emídio Joaquim Costa e Sousa, revisor oficial
de contas n.º 793.

Foi redenominado o capital para 50 000 euros, dividido em
1000 acções de 50 euros cada, ao portador.

Está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105597

ECM � DISTRIBUIÇÃO ESPECIALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1739;
identificação de pessoa colectiva n.º 502997354; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 13/24092001.

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

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 325 000 euros, e corresponde à soma
de cinco quotas com o valor nominal e dos titulares seguintes: duas
quotas iguais de 111 500 euros cada, pertencentes a cada um dos
sócios Eugénio Marques e Eduardo Sampaio Carocho; duas quotas
no valor nominal de 30 750 euros, cada, pertencendo uma ao sócio
José Francisco Moura Plácido e a outra à sócia Marta Maria Ono-
fre Lopes de Lemos Soares, pertencendo a estes dois últimos sócios,
em comum, uma quota no valor nominal de 40 500 euros.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105376

RAMA � ESTUDOS E GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1792;
identificação de pessoa colectiva n.º 503120537; inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 13 e 14/
20010911.

Certifico que foram designados os órgãos sociais para o quadrié-
nio 2001-2004:

Administrador único: Lídia de Oliveira Martins Valente de Al-
meida.

Fiscal único: efectivo: Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por João Pedro Gomes Pereira
de Matos, revisor oficial de contas n.º 609; suplente: Manuel Alberto
Gaspar Soares, revisor oficial de contas n.º 807.

Mais certifico que foi redenominado o capital para euros, passando
a ser de 50 000 euros, representado por 10 000 acções de 5 euros cada.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105198

4. Empresas � Registo comercial
RIBEIRO, MARTINS & BALÉ � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2713;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010919.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Maria
Isabel Gomes Ribeiro, casada com Carlos Alberto Moreira de Oli-
veira, na comunhão geral; Jorge Manuel de Castro e Martins, casado
com Maria Isabel Almeida Ferreira Martins, na comunhão de adqui-
ridos; e Ana Lídia de Resende Balé, casada com Carlos Evaristo de
Melo Fernandes, na comunhão de adquiridos que se regerá pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ribeiro, Martins & Balé �
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Hilário, lugar de
Randam, freguesia da Borralha, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e prestação
de serviços relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de
1900 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
Isabel Gomes Ribeiro e Jorge Manuel de Castro e Martins; e uma
de 1200 euros pertencente á sócia Ana Lídia de Resende Balé.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Conferi, está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105970

ANADRY � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2714;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010924.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Ana
Carina Pereira Nolasco e Adriana Pereira Nolasco, ambas solteiras
que se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANADRY � Confecções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, 26, lugar der
Fermentelos, sem número de polícia, freguesia de Fermentelos, con-
celho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções e comer-
cialização de vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais de: uma de 5500 euros pertencente
à sócia Ana Carina Pereira Nolasco; e uma de 4500 euros perten-
cente à sócia Adriana Pereira Nolasco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente a não sócia Ma-
ria Gabriela Pires Nolasco, divorciada, residente na Rua da Escola,
26, lugar e freguesia de Fermentelos, concelho de Águeda.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Conferi, está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105988

AVEIRO

COR PROFISSIONAL, PINTURA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5208/
010831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010831.

Certifico que por escritura de 31 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 83, do livro de notas para escrituras diversas n.º 159-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, foi constituída por José de Oliveira Marques, casado, a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cor Profissional, Pintura Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carral, 30, lugar de
Verba, freguesia de Nariz, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de pinturas, enverni-
zamentos, lacagens e aplicação de papel de parede.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros (equivalente a 2 506 025$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio José de Oliveira
Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio José de Oliveira Marques
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desde já nomeado gerente ou de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16774973

CLÍNICA DENTÁRIA DO PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5216/
010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
010906.

Certifico que por escritura de 6 de Setembro de 2001, exarada a
fl. 46, do livro de notas para escrituras diversas n.º 160-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, foi constituída entre Carlos Manuel Lopes da Rocha e Adriano
Rodrigues Carreira, solteiros, maiores, a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dentária do Parque, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Sousa Pizarro,
82, 1.º B, freguesia da Glória, concelho e cidade de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade social consiste na prestação de cuidados
de saúde, designadamente de medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel Lopes Rocha e
Adriano Rodrigues Carreira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reem-
bolso.

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

Disposição transitória

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775066

PINTOAÇO � DECAPAGEM, PINTURA E METALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3206/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503092975; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/010912.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
20 000 000$ para 30 072 300$, cujo aumento de 10 072 300$, subs-
crito em partes iguais, pelos sócios, tendo sido realizado 5 000 000$
em dinheiro e 5 072 300$ por incorporação de reservas e
redenominou o capital, tendo em consequência sido alterado o ar-
tigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado é de 150 000 eu-
ros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 75 000 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios, Júlio
Manuel de Freitas da Rocha Henriques e Jorge de Freitas da Rocha
Henriques.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

20 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818156

JOÃO ALBERTO MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2359/
890907; identificação de pessoa colectiva n.º 502214813; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/010912.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
15 000 000$ para 15 036 150$, subscrito pelos sócios João Alberto
das Neves Ferreira de Matos e mulher Maria do Rosário da Costa
Marques, dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais,
redenominou o capital e alterou o objecto, tendo em consequência
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sido alterados os artigos 2.º e 3.º que passaram a terem a seguinte
redacção:

2.º

O objecto social é o de oficina de reparação de automóveis e ser-
viço pronto-socorro. Transporte ocasional de passageiros em veícu-
los ligeiros.

3.º

1 � O capital social é de 75 000 euros, já integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor de 37 500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775180

CAMIVEIRO � TRANSPORTES DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4101/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503983144; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/010912.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo dos
sócios.

Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2001.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818164

AUTOGRUAS � SOCIEDADE DE ALUGUER DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3205/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503092967; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/010912.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
15 000 000$ para 15 036 150$, subscrito pelos sócios, por incorpo-
ração de reservas livres e redenominou o capital, tendo em consequên-
cia sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado é de 75 000 euros
e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
37 500 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios, Júlio Manuel
de Freitas da Rocha Henriques e Jorge de Freitas da Rocha Henriques.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775198

H E S � HELDER & SANTOS, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3257/
940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503126160; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/010912.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito pelos sócios, por incorpora-
ção de reservas livres, redenominou o capital, e mudou a sede, tendo
em consequência sido alterado os artigos 1.º e 3.º que passaram a
terem a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação H e S � Helder & Santos,
Consultores, L.da, e tem a sua sede na Variante de Cacia, Quinta do
Simão, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado é de 5000 euros
e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de

2500 euros, cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios, João
Paulo da Costa Santos e Carla Paula da Silva Pires.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775201

PRODIESEL � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4011/
970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503903728; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 18/010628.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede e redeno-
minou o capital, tendo o n.º 2 do artigo 1.º e o artigo 3.º, passado a
ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Orlando Oliveira, 30,
sala J, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
99 759,58 euros, representado por duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 9975,96 euros, pertencente à sócia RODASA � Comércio de
Veículos, S. A. e outra no valor nominal de 89 783,62 euros perten-
cente à sócia Electrocarro Comércio Y Representaciones, S. A.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818113

IMODURA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2624/
910110; identificação de pessoa colectiva n.º 502479841; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010907.

Certifico o seguinte facto:
Alteração do artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na construção civil e obras públi-
cas, reparação de edifícios, loteamentos, urbanizações, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos, execução e coordena-
ção de projectos, fiscalização de obras, serviços de engenharia e
empreitadas de equipamentos mecânicos e eléctricos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818067

CONTACTO � CENTRO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL
DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4117/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504004409; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. 2 e 3/010907.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções da gerente Maria Emília da Silva Rocha, por

renúncia, em 8 de Junho de 2001.
Aumento de capital de 450 000$ para 2 105 061$, sendo o aumen-

to de 1 655 061$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
Evaristo Vicente Fernandes e Maria Fernanda Simões dos Santos,
com 551 687$ cada, para reforço das suas quotas e Noémia Simões
Pereira Muñoz, actualmente casada com Luís Manuel Muñoz Maza,
na comunhão de adquiridos, com 551 687$ que subscreve uma quota
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daquele valor e que é bem comum do casal, e redenominou o capi-
tal, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 500 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais do va-
lor nominal de 3500 euros, uma de cada um dos sócios Evaristo
Vicente Fernandes e Maria Fernanda Simões dos Santos; e sendo
duas quotas tituladas em nome de Noémia Simões Pereira Muñoz,
uma do valor nominal de 748,20 euros que é seu bem próprio e outra
do valor nominal de 2751,80 euros que é bem comum do seu casal.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818083

DECOREIXO � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4992/
001227; identificação de pessoa colectiva n.º 503243164; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: Of. 6 e 7/010907.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente António José de Almeida Costa,

por renúncia, em 8 de Junho de 2001.
Alteração parcial do contrato, tendo o artigo 4.º passado a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, já
nomeados gerentes.

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

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775120

DECORKIDS � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO INFANTIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5227/
010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010914.

Certifico que por escritura de 7 de Setembro de 2001, exarada a
fl. 46, do livro de notas para escrituras diversas n.º 508-C, do 3.º
Cartório Notarial de Coimbra, foi constituída por Luís Miguel Mar-
ques Soares, casado, a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECORKIDS � Mobiliário e
Decoração Infantil, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em
Aveiro, na Rua de Mário Sacramento, 169 H, freguesia da Glória.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto comércio a retalho de mobiliá-
rio e artigos de iluminação, vestuário para bebés e crianças.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso 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
7500 euros, e encontrando-se representado por uma quota de igual

valor nominal, pertencente ao sócio único, Luís Miguel Marques
Soares.

2 � Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global correspondente ao décuplo do ca-
pital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme decisão do sócio único, fica afecta ao sócio desde
já designado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775090

TÁXIS � GONÇALVES ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5225/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010913.

Certifico que por escritura de 13 de Setembro de 2001, exarada a
fl. 40, do livro de notas para escrituras diversas n.º 161-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, foi constituída entre José Mário Bastos Gonçalves dos Anjos e
mulher Ana Clara dos Santos Correia, a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXIS � Gonçalves Anjos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale Ratinhas, sem
número de polícia, lugar de Paço, freguesia de Esgueira, concelho
de Aveiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Mário Bastos Gonçalves dos
Anjos e Ana Clara dos Santos Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Má-
rio Bastos Gonçalves dos Anjos.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818091

LA MAMAROMA � RESTAURANTE, SNACK-BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5228/
010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010914.

Certifico que por escritura de 2 de Julho de 2001, exarada a fl. 93,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 172-F, do 2.º Cartório
Notarial de Aveiro, foi constituída por Alain Léon Julien Thiriart,
casado, a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação La Mamaroma � Restaurante,
Snack-Bar, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Cais do Alboi,
21, freguesia da Glória, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência da sociedade, transferir a sede social pa-
ras qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como abrir sucursais ou agências em todo o ter-
ritório nacional.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração; restau-
rante com lugares ao balcão, snack-bar.

4.º

Capital

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

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

6.º

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, desde já nomeado
gerente, sendo necessária a sua assinatura para que a sociedade fique
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

7.º

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, praticando
todos os actos da sua competência, e proceder ao levantamento do
capital depositado para custear as despesas de constituição da socie-
dade e seu giro, bem como adquirir para a sociedade bens móveis
ou imóveis.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775104

ALBANO, HELDER & AIDA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5230/
010917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010917.

Certifico que por escritura de 6 de Setembro de 2001, exarada a
fl. 77, do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Albano Martins
Alfarela, casado e Hélder Manuel Martinho dos Santos e mulher
Aida Raposo ou Aida Raposo dos Santos, a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Albano, Helder & Aida �
Actividades Hoteleiras, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Travessa de Fernandes
Tomás, 3, 1.º, direito, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade é o de restaurante e outras actividades
hoteleiras.

4.º

Capital

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5040 euros, equivalente a 1 010 429$28, correspondente à soma de
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três quotas, uma do valor de 2520 euros, pertencente ao sócio Al-
bano Martins Alfarela e duas iguais de cada uma do valor de
1260 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Helder Manuel
Martinho dos Santos e Aida Raposo dos Santos.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go de todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessá-
ria a assinatura de dois gerentes, sendo uma delas sempre a do só-
cio Albano Martins Alfarela, para que a sociedade fique obrigada
em todos os actos e contratos.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 50 000 euros, mediante deliberação unânime dos
sócios.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for penhorada,
arrestada ou por qualquer forma objecto de procedimento judicial,
fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias salvo
quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade que terá o direito de preferência na aquisição das quotas
cedendas em primeiro lugar e em segundo lugar os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento das despesas do
giro social e da constituição da sociedade.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775147

PORTAVEIRO � PORTAS E AUTOMATISMOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5231/
010917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010917.

Certifico que por escritura de 20 de Abril de 2001, exarada a fl. 77,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-F, do Cartório No-
tarial de Vagos, foi constituída por Acácio Gonçalves da Cruz, divor-
ciado, a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma PORTAVEIRO � Portas e Automa-
tismos, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede à Rua Direita,
13, no lugar de Costa do Valado, freguesia de Oliveirinha, conce-
lho de Aveiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em fabricação de portas, janelas
e elementos similares em metal.

3.º

O capital da sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 24 939,89 euros corresponde a (4 999 999$) e é repre-
sentado por uma única quota do sócio Acácio Gonçalves Cruz.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, pertence exclusiva-
mente ao sócio Acácio Gonçalves Cruz que desde já fica nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para que a sociedade fique vali-
damente obrigada.

6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade que sirvam à prossecução do objecto social, os quais devem
obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

7.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Disposição transitória

A sociedade assume a responsabilidade por todas as despesas ine-
rentes à sua constituição, designadamente, as desta escritura e res-
pectivo registo, ficando desde já a gerência autorizada nos termos
da alínea b) do n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, a movimentar o capital depositado à ordem da sociedade,
a fim de fazer face às despesas de instalação da mesma bem como
à aquisição de bens e equipamento.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775139

MARILU � COMÉRCIO DE FLORES, FRUTAS E LEGUMES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5233/
010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010920.

Certifico que por escritura de 23 de Março de 2001, exarada a
fl. 83, do livro de notas para escrituras diversas n.º 161-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída por Maria de Lurdes
Ferreira de Sousa Monteiro, casada, a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação MARILU � Comércio de
Flores, Frutas e Legumes, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua de São Tomé e Prín-
cipe, 7, freguesia de Vera Cruz, do concelho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de frutas, hor-
tícolas e flores.

4.º

Capital

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

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

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pela sócia, desde já nomeada
gerente, sendo necessária a sua assinatura para que a sociedade fique
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

7.º

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, praticando
todos os actos da sua competência, e a proceder ao levantamento do
capital depositado para custear as despesas de constituição da socie-
dade e seu giro, bem como adquirir para a sociedade quaisquer imó-
veis.

Está conforme.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775163

CARLOS REBELO � TELECOMUNICAÇÕES
E TELEVISÃO POR CABO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5218/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010910.

Certifico que por escritura de 12 de Junho de 2001, exarada a
fl. 16, do livro de notas para escrituras diversas n.º 173-F, do 1.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída por Carlos Manuel San-
tos Rebelo, casado, a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Rebelo � Telecomunicações
e Televisão por Cabo, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Aradas, 184, 2.º, esquerdo, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro.

2.º

O objecto consiste no exercício da actividade de telecomunicações
e televisão por cabo.

3.º

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

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 100 000 euros do então existente, se aprovadas pelo
sócio único.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio que desde já fica
nomeado gerente, obrigando-se com a assinatura do gerente, poden-
do este adquirir para a sociedade bens imóveis ou viaturas.

6.º

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775031

BSE � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2819/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502714115; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: Of. 1 e 2/010827.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente João Carlos da Silva Alves, por

renúncia em 1 de Junho de 2001.
Alteração do n.º 1 do artigo 7.º que passou a ter a seguinte redac-

ção:
7.º

1 � A gerência da sociedade, por períodos de três anos, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta a sócios e ou a não sócios que forem nomeados em assem-
bleia geral, mantendo-se na gerência o sócio José Joaquim Estevens
das Dores, já nomeado gerente, e é nomeada também gerente a não
sócia Armanda Manuela Moreira da Rocha Dores, casada, residente
na Avenida Central das Barrocas, 5, 2.º, direito, desta cidade de
Aveiro, cujas funções terminarão em 2003.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. 16775945

F. FONSECA, S. A.
(anteriormente F. FONSECA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1170/
790213; identificação de pessoa colectiva n.º 500883982; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/010904.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
100 000 000$ para 150 361 500$, realizado da seguinte for-
ma: 12 500 000$ resultante de prestações suplementares prestadas
pelos sócios; 36 859 090$ por incorporação de reservas livres; e
ainda pela entrada para a sociedade de três novos sócios, Ana Ma-
ria de Almeida Tavares Gonçalves dos Santos com 400 964$ e Edite
da Silva Pires Gonçalves dos Santos e Maria Augusta da Trindade,
cada uma com 300 723$, redenominou o capita para euros e foi
transformada em sociedade anónima, tendo passado a reger-se pe-
los seguintes estatutos:

Firma, sede e objecto
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma F. FONSECA, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Estrada de Taboeira, 87 e
89, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração, a
sede social poderá ser transferida dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar sucursais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação no território nacional,
comunitário ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio em geral, de im-
portação e exportação de máquinas e artigos industriais.

Capital social, acções e obrigações
ARTIGO 4.º

O capital social é de 750 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, dividido em 150 000 acções ao portador, de valor nominal de
5 euros cada uma.

§ único. O capital poderá ser aumentado, por um ou mais vezes,
até ao limite de 3 000 000 de euros, por deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 5.º

1 � As acções poderão ser convertidas em nominativas ou ao
portador, livre e reciprocamente, cujos encargos de convertibilidade
serão suportados pelos respectivos titulares.

2 � As acções poderão ser representadas por título de 1, 5, 10,
50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos representativos de acções são assinados pelo pre-
sidente do conselho de administração ou por mandatário da socie-
dade designado para o efeito, por meios mecânicos ou por chancela
autorizada.
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4 � A sociedade pode emitir obrigações e outros títulos de dívi-
da, nos termos e nas modalidades prescritas na lei, por deliberação
da assembleia geral.

5 � A cada acção corresponderá um voto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, por deliberação em assembleia geral, exigir
prestações acessórias, além das entradas dos accionistas, até ao
montante de 750 000 euros.

§ único. Tais prestações podem ser pecuniárias ou não e serão
efectuadas gratuitamente. O prazo de reembolso, após um ano de
permanência, será acordado entre a sociedade e os accionistas.

Assembleia geral, administração e fiscalização
ARTIGO 7.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente nos termos da lei e
extraordinariamente por requerimento do conselho de administração,
do fiscal único ou de um ou mais accionistas possuidores de pelo
menos 10% do capital social.

§ único. As convocatórias das assembleias gerais serão efectua-
das pelo presidente da mesa ou, nos casos especiais previstas na lei,
pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou pelo tribunal.

ARTIGO 8.º

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

A eleição da mesa é feita em assembleia geral, por um período
de três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral só poderá deliberar, em primeira convo-
catória, quando os accionistas presentes ou legalmente representados,
representem pelo menos 50% do capital social.

2 � Em segunda convocatória a assembleia poderá deliberar sem
observância do disposto no número anterior, salvo quando à altera-
ção do contrato social, transformação, fusão ou dissolução da socie-
dade e exigibilidade de prestações acessórias cuja representativa de
50% do capital social, pelo menos, deverá estar assegurada.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por três admi-
nistradores, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, por um
período de três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,
designará o respectivo presidente, o qual terá voto de qualidade nas
deliberações do concelho.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois membros do
conselho de administração ou dos seus mandatários, nos termos do
respectivo mandato.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de gestão, representando a sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente, e praticando todos os actos necessários à
realização do objecto social.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, duas ve-
zes por ano e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de outro administrador ou do fiscal único.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não poderá ser utilizado mais
do que uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal
único, eleito em assembleia geral por um período de três anos, ree-
leito por uma ou mais vezes.

2 � Conjuntamente com o fiscal único será eleito o respectivo
suplente que o substituirá nos seus impedimentos legais.

3 � O fiscal único ou suplente, será um revisor oficial de contas ou
um representante de uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

Os membros do conselho de administração e o fiscal único serão
ou não remunerados conforme for deliberado em assembleia geral.

Exercício e aplicação de resultados
ARTIGO 15.º

Os lucros do exercício terão a aplicação fixada em assembleia
geral, salvo quando à percentagem determinada na lei para a cons-
tituição ou reforço da reserva legal.

Designados órgãos sociais para o triénio 2001-2003:
Conselho de administração: presidente � Carlos Alberto de Melo

Gonçalves dos Santos; administrador: José Augusto de Melo Gonçalves
dos Santos; administrador: Óscar Manuel Melo Gonçalves dos Santos.

Fiscal único: Dr. António Rodrigues Neto, revisor oficial de con-
tas n.º 857, casado, contribuinte n.º 160072662, com escritório na
Rua Manuel Firmino, Edifício Veneza, 52, 8.º, AZ, em Aveiro; su-
plente �  Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial de
contas n.º 637, casado, com escritório na Rua de Cristóvão Pinho
Queimado, 9, 1.º, esquerdo, em Aveiro, em representação de Jorge
Silva, Oliveira e Silva, Victor Campos, A. Neto & J. Fernandes,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 92, pessoa colectiva
n.º 502525410, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de
Águeda sob o n.º 1526.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16774981

JOSÉ GOMES & TERESA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5223/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010913.

Certifico que por escritura de 15 de Junho de 2001, exarado a fl. 62,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 170-F, do 2.º Cartório
Notarial de Aveiro, foi constituída entre José Manuel Antunes Gomes
e mulher Maria Teresa da Costa Simões, a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma José Gomes & Teresa Simões, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada no concelho de Aveiro,
na Avenida Marginal, do lugar e freguesia de São Jacinto.

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

3.º

Objecto

O objecto da sociedade é o transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José
Manuel Antunes Gomes que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para que a sociedade fique obrigada.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 253 � 31 de Outubro de 200123 468-(142)

c) No caso de partilha de divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feito pelo valor que resultar
do último balanço salvo acordo diverso entre os sócios.

7.º

Assembleias gerais

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

8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão a favor de estranhos é atribuído aos
sócios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de pre-
ferir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos ge-
rais da lei.

9.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou legal representan-
te do interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento do giro social e
das despesas com a constituição da sociedade.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. 16775007

PAULO SIMÕES DA CUNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5224/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010913.

Certifico que por escritura de 15 de Junho de 2001, exarada a
fl. 60 do livro de notas para escrituras diversas n.º 170-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Paulo Simões da
Cunha, viúvo, e José António Morgado Cunha, casado, a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes arti-
gos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Paulo Simões da Cunha & Filho, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada no concelho de Aveiro,
na Rua do Gravito, 73, 1.º, freguesia de Vera Cruz.

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

3.º

Objecto

O objecto da sociedade, é o transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para que a sociedade fique obrigada.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feita pelo valor que resultar
do último balanço salvo acordo diversos entre os sócios.

7.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas ex-
pedidas com a antecedência mínima de 15 dias salvo quando a lei
exija ou consinta outros prazos e formalidades de convocação.

8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � No caso de cessão a favor de estranhos é atribuído aos só-
cios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de prefe-
rir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais
da lei.

9.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou legal representan-
te do interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
comercial e das despesas com a constituição da sociedade.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775082

ISOVALÉRIOS � CONSTRUÇÃO E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5219/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010910.

Certifico que por escritura de 29 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 114 do livro de notas para escrituras diversas n.º 179-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre António Gonçal-
ves Valério, casado, José Fernando Gonçalves Valério, casado e
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Diamantino Gonçalves Valério, casado, a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação ISOVALÉRIOS � Constru-
ção e Isolamentos, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua das Cavadas, 303, na
Quinta do Picado, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, iso-
lamento de edifícios, aplicação de tectos falsos.

4.º

Capital

O capital social é de 5250 euros correspondente a 1 052 530$, já
integralmente realizado em dinheiro, correspondente à soma de três
quotas iguais, cada uma do valor de 1750 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios António Gonçalves Valério, José Fernando
Gonçalves Valério e Diamantino Gonçalves Valério.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a
assinatura de dois gerentes, para que a sociedade fique obrigada.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000$, mediante deliberação unânime dos sócios.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que for
penhorada, arrestada ou por qualquer outra forma objecto de proce-
dimento judicial, fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias sal-
vo quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de
convocação.

9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade que terá direito de preferência na aquisição das quotas
cedendas em primeiro lugar, e em segundo lugar os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
social e da constituição da sociedade.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775015

POESIA FLORAL � ARTE E DECORAÇÃO FLORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5156/
010723; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010723.

Certifico que por escritura de Julho de 2001, exarada a fl. 117 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 109-E, do Cartório Nota-
rial de Ílhavo, foi constituída entre Duarte Saraiva Simões e mulher
Maria José Lopes Marques Simões, João Carlos de Lacerda Nunes e
Carlos Jorge de Oliveira Fernandes, solteiros, maiores, a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Poesia Floral � Arte e De-
coração Floral, L.da e tem a sua sede no Centro Comercial Feira
Nova, loja 8, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a arte e decoração floral e forma-
ção profissional, comércio de flores e afins.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, encontrando-se dividido em quatro quotas iguais, do valor no-
minal de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, per-
tence aos sócios, Maria José Lopes Marques Simões e Carlos Jorge
de Oliveira Fernandes, desde já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos
e contratos e para a sua representação em juízo e fora dele é neces-
sária a assinatura de dois gerentes.

5.º

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

Disposição transitória

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designa-
damente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade.

Disseram ainda os outorgantes que a gerência poderá proceder a
levantamentos do capital depositado para o aplicar no pagamento de
gastos com esta escritura, sua publicação e registo, bem como na
aquisição de bens de equipamento para a sociedade e mercadorias e
ainda proceder a contratos de arrendamento comercial.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986276

S. P. � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4744/
000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504803794; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/010903.

Certifico o seguinte facto:
Designação de gerente: nomeado � O sócio Severino Tavares da

Silva Paiva.
Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818032

HUTCHINS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5207/
010831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010831.
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Certifico que por escritura de 14 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 23 do livro de notas para escrituras diversas n.º 134-E, do Cartó-
rio Notarial de Ílhavo, foi constituída entre Moisés Loureiro Ferreira
e mulher Sue Yu Tsai Ferreira, a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma HUTCHINS � Importação e
Exportação, L.da e tem a sua sede no Cais dos Moliceiros, 23, fre-
guesia da Glória, cidade e concelho de Aveiro.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá mu-
dar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e estabelecer delegações, agências ou qualquer outra forma
de representação da sociedade, bem como encerrá-las, onde e quando
lhe parecer conveniente.

 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exportação
de mobílias, materiais de construção, ferramentas, artigos de decora-
ção e material eléctrico.

 3.º

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

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios, já nomeados gerentes, bastando a assinatura de um gerente, para
obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

Cláusula transitória

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designa-
damente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade, podendo a gerência, mesmo antes do
registo proceder ao levantamento do capital social, para fazer face
às referidas despesas, podendo ainda proceder a arrendamentos co-
merciais e adquirir bens móveis ou imóveis para a sociedade.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16774965

SUITLAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4694;
identificação de pessoa colectiva n.º 504775324; data do depó-
sito: 200601.

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

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 16558731

SAB � SOCIEDADE DE AREAIS DE BARBELIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3682/
951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503566187; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/010904.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo dos
sócios.

Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2001.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818040

HUMBERTO PEDRO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5217/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010910.

Certifico que por escritura de 11 de Junho de 2001, exarada a
fl. 46 do livro de notas para escrituras diversas n.º 160-A, do 1.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída por Humberto Lima da
Silva Pedro, casado, a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Humberto Pedro � Reparações de
Automóveis, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Solposto,
224, freguesia de Santa Joana, deste concelho de Aveiro.

2.º

O objecto consiste na actividade de reparação de veículos auto-
móveis.

3.º

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

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 100 000 euros, se aprovadas pelo sócio único.

4.º

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

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócios que desde
já fica nomeado gerente, obrigando-se com a assinatura do gerente,
podendo este adquirir para a sociedade bens imóveis ou viaturas.

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

6.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adqui-
rir participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja
o seu tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos
complementares de empresas, desde que em sociedades por quotas
não seja a única sócia dessa sociedade.

7.º

As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

Cláusula transitória

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775040

ANTÓNIO PINHO & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5221/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010912.

Certifico que por escritura de 3 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 74 do livro de notas para escrituras diversas n.º 133-E, do Cartó-
rio Notarial de Ílhavo, foi constituída entre António Cândido de Oli-
veira Pinho e mulher Elza Maria Barbosa Lobo Lopes, a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pinho & Lobo, L.da e
tem sede na Travessa da Quintã, 5, lugar do Paço, freguesia de Es-
gueira, concelho de Aveiro.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
mudar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e estabelecer delegações, agências ou qualquer outra
forma de representação da sociedade, bem como encerrá-las, onde e
quando lhe parecer conveniente.
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 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automatismos e por-
tões de garagem.

 3.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes,
uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go do sócio, desde já nomeado gerente, António Cândido de Oliveira
Pinho, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-
dade, em todos os seus actos e contratos.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação unâ-
nime dos sócios.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades.

Cláusula transitória

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designa-
damente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade, podendo os gerentes, mesmo antes do
registo proceder ao levantamento do capital social, para fazer face
às referidas despesas, podendo ainda proceder a arrendamentos co-
merciais e adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis para a socie-
dade.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16774990

BOM GOSTO � PADARIA PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3398/
940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503270105; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 2/010910.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
deliberação de redução de capital, cujo extracto da inscrição é o
seguinte:

Deliberação da redução do capital, de 22 000 000$ para
14 642 286$.

Data da deliberação: 19 de Abril de 2001.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818121

IPAP � INSTITUTO PORTUGUÊS DE NOVAS
APRENDIZAGENS � ENSINO E FORMAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 9/
010806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010806.

Certifico que por escritura de 23 de Maio de 2001, exarada a
fl. 133, do livro de notas para escrituras diversas n.º 167-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída a cooperativa em epí-
grafe que se rege pelos seguintes artigos:

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, ramo, objecto social e sede

1 � É constituído o IPAP � Instituto Português de Novas Apren-
dizagens, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, o qual será

regido pelo Código Cooperativo, pelos estatutos, pelo regulamento
interno e demais legislação aplicável.

2 � Esta cooperativa insere-se no ramo ensino do sector coope-
rativo.

3 � O objecto social da sua actividade é a promoção e patrocí-
nio de actividades de ensino, educação, cultura, investigação e for-
mação profissional.

4 � A cooperativa tem a sua sede social na Rua de Gustavo
Ferreira Pinto, Basto, 43, 2.º, esquerdo, 3810 Aveiro.

ARTIGO 2.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da cooperativa: a assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

2 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, nela
participando todos os cooperadores no pleno uso dos seus direitos.

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um vice-presidente.

3 � A direcção é o órgão de administração e representação da
cooperativa e é composta por um presidente.

4 � O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da
cooperativa e é composto por um presidente.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado no montante mínimo
de 2520 euros, e é representado por títulos de capital de 5 euros.

2 � Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos 84 títu-
los de capital no acto de admissão.

ARTIGO 4.º

Disposição final

As restantes matérias omissas nestes estatutos serão resolvidas em
assembleia geral, aplicando-se as normas constantes do Código
Cooperativo.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775503

IMOBREDAS � CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4429/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504383531; inscri-
ção n.º 2.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, realizado em dinheiro por ambos os
sócios e para reforço das quotas, e redenominou o capital, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º que passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é do montante de 5000 euros, dividido em duas quo-
tas do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Carlos Manuel Tavares Breda e Maria do Rosário Borges
Bartolomeu Breda.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775929

METALFIGUEIREDO FÁBRICA PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5195/
010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010821.

Certifico que por escritura de 22 de Maio de 2001, exarada a
fl. 115 do livro de notas para escrituras diversas n.º 167-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Mónica Alexan-
dra Oliveira de Figueiredo, solteira, maior; Paulo Francisco Oliveira
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de Figueiredo, solteiro, maior, e Maria Amélia Nunes Oliveira, ca-
sada, a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Metalfigueiredo Fábrica Pro-
dutos Metálicos, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Zona Industrial de
Aveiro, lote 19, freguesia de Esgueira, do concelho de Aveiro.

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

 3.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercializa-
ção de produtos metálicos para indústria, estantes metálicas, equi-
pamento de apoio à informática, mobiliário metálico diverso.

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

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 3600 euros, da sócia Mónica Alexandra Oliveira
de Figueiredo, outra quota do valor nominal de 3600 euros, do só-
cio Paulo Francisco Oliveira de Figueiredo e sendo outra quota do
valor nominal de 300 euros da sócia Maria Amélia Nunes Oliveira.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade fica a cargo das sócias Maria Amélia
Nunes Oliveira e Mónica Alexandra Oliveira Figueiredo, que ficam
desde já nomeadas gerentes, sem caução e com ou sem remunera-
ção conforme a assembleia geral vier a deliberar.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

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

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

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

d) Participar no capital de outras sociedades nos termos do n.º 2 do
artigo 3.º do presente contrato.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

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

7.º

Assembleias gerais

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

8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � No caso de cessão a favor de estranhos é atribuído aos só-
cios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de prefe-
rir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais
da lei.

9.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos só-
cios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou legal representan-
te do interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
social e das despesas com a constituição da sociedade.

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775643

AVEIRORAPID � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5226/
010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010914.

Certifico que por escritura de 13 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 148 do livro de notas para escrituras diversas n.º 177-F, do Car-
tório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Brito António Rodri-
gues Salvador, casado; Fernando Jorge dos Santos Silva Ramos,
casado e Vítor Gomes Ferreira, casado, a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação AVEIRORAPID � Transpor-
tes de Mercadorias, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Avenida da Força
Aérea Portuguesa, 96, 5.º J, freguesia de Vera Cruz, do concelho de
Aveiro.

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

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no transporte de bens, encomen-
das postais e mercadorias eventuais.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo duas iguais
do valor nominal de 1666,67 euros, uma de cada um dos sócios
Vítor Gomes Ferreira e Brito António Rodrigues Salvador e sendo
outra quota do valor nominal de 1666,66 euros do sócio Fernando
Jorge Santos Silva Ramos.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios que
ficam desde já nomeados gerentes, sem caução e com ou sem remu-
neração conforme a assembleia geral vier a deliberar.
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2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas em conjunto de
dois gerentes.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feita pelo valor que resultar
do último balanço salvo acordo diversos entre os sócios.

7.º

Assembleias gerais

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

8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios; para estranhos
depende do consentimento da sociedade.

2 � No caso de cessão a favor de estranhos é atribuído aos só-
cios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de prefe-
rir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais
da lei.

9.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou legal representan-
te do interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
social e das despesas com a constituição da sociedade.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818105

TUBULARGÁS � CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS
E REDES DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5037/
010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505099861; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010824.

Certifico o seguinte facto:
 A sociedade em epígrafe mudou a sede para Rua de Manuel Fir-

mino, 52, 8.º BB, freguesia de Vera Cruz, Aveiro.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775872

CREOULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2576/
901023; identificação de pessoa colectiva n.º 502436239; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/010827.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
5 000 000$ para 10 024 100$, realizado do seguinte modo: 4 400 000$,
por incorporação de reservas livres e 624 100$ em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios Joaquim da Rocha Creoulo e Maria Licínia Pe-
reira em partes iguais e para reforço das suas quotas, e redenominou o
capital, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, já integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor de
25 000 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775961

VOUGAMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4679;
identificação de pessoa colectiva n.º 504669850; data do depó-
sito: 200601.

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

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 16558740

VOUGAMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4679/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504669850; inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 2 e
4/010824.

Certifico os seguintes factos:
Que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de 1 010 000$

para 1 022 458$20, cujo aumento 12 458$20, foi realizado em di-
nheiro pela sócia Maria dos Anjos Veiga da Costa Baptista, e
redenominou o capital para 5100 euros, tendo ainda sido alterado os
artigos 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5100 eu-
ros, dividido em duas quotas, sendo uma quota do valor nominal de
5000 euros da sócia Maria Celeste Baptista e sendo outra quota do
valor nominal de 100 euros, do sócio Isidro Manuel dos Santos
Martins.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence à sócia Maria Celeste Baptista, já nomeada gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para que a sociedade fique valida-
mente obrigada.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775937

TONS NOBRES � REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5209/
010903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010903.

Certifico que por escritura de 1 de Junho de 2001, exarada a
fl. 148 do livro de notas para escrituras diversas n.º 168-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Pedro Miguel Le-
mos Loureiro, Ricardo Jorge Lemos Loureiro e Luís Carlos Lemos
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Loureiro, todos solteiros, maiores, a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma TONS NOBRES � Representações
de Artigos para o Lar, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua dos Areais, 6, do
lugar e freguesia de Santa Joana do concelho de Aveiro.

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

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio, representações de
artigos para o lar. Comércio de artigos plásticos.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1666,67 euros, uma de cada um dos sócios Pedro Mi-
guel Lemos Loureiro e Ricardo Jorge Lemos Loureiro e sendo ou-
tra quota do valor nominal de 1666,66 euros do sócio Luís Carlos
Lemos Loureiro.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Pedro Miguel
Lemos Loureiro que fica desde já nomeado gerente, sem caução e
com ou sem remuneração conforme a assembleia geral vier a deli-
berar.

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

6.º

Assembleias gerais

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

7.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � No caso de cessão a favor de estranhos é atribuído aos só-
cios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de prefe-
rir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais
da lei.

8.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

9.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou legal representan-
te do interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento do giro social e
das despesas com a constituição da sociedade.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775767

SDROL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5214/
010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010906.

Certifico que por escritura de 21 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 130 do livro de notas para escrituras diversas n.º 178-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Nuno Miguel Al-
meida Santos, casado, e Paulo Jorge Lousada da Silva Dias, casado,
a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação SDROL � Sociedade Distri-
buidora de Rolamentos, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Estrada de São Bernardo,
184, freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
rolamentos, vedantes e seus acessórios.

4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros correspondente a 1 002 410$, já
integralmente realizado em dinheiro, correspondente à soma de duas
quotas, iguais, cada uma do valor de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go de ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
necessária a assinatura de um gerente, para que a sociedade fique
obrigada.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social mediante deliberação unânime dos sócios.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que for
penhorada, arrestada ou por qualquer outra forma objecto de proce-
dimento judicial, fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias sal-
vo quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de
convocação.

9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade que terá direito de preferência na aquisição das quotas
cedendas em primeiro lugar, e em segundo lugar os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
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vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
social e da constituição da sociedade.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775783

JOÃO A. PAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5220/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010912.

Certifico que por escritura de 21 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 71 do livro de notas para escrituras diversas n.º 134-E, do Cartó-
rio Notarial de Ílhavo, foi constituída por João António da Costa
Pais, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma João A. Pais, Unipessoal, L.da e tem
a sua sede na Rua da Pedra Moura, 302, 304, lugar e freguesia de
Aradas, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de serralharia civil.

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5000 euros, composto por uma quota única, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme decisão do sócio, fica a cargo do sócio, bastando a
sua assinatura para obrigar a sociedade validamente em todos os seus
actos e contrato.

5.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade
para prossecução do objecto social da mesma.

Cláusula transitória

A sociedade poderá celebrar, mesmo antes do registo, quaisquer
negócios ou contratos necessários à prossecução do objecto social e
a movimentar a quantia correspondente ao capital social, a fim de
fazer face as despesas relacionadas com a constituição e início da
actividade social designadamente aquisição de bens e serviços ne-
cessários ao seu funcionamento.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775023

ABSOLUTO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5215/
010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010911.

Certifico que por escritura de 5 de Setembro de 2001, exarada a
fl. 59 do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Albino Manuel
Pires Martinho, casado, Paula Cristina Lopes Albuquerque, casada
e Maria Eneida de Jesus Pinheiro Rodrigues, casada, a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Absoluto, Construções, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 15, 4.º D, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas, nomeadamente estruturas em betão armado, alvenarias, rebo-
cos, cantarias, infra-estruturas de urbanizações, obras hidráulicas,
instalações eléctricas, instalações mecânicas, demolições, movimentos
de terra, fundações e comercialização de imóveis.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
102 000 euros, equivalente a 20 449 164$, correspondente à soma de
três quotas iguais, cada uma do valor de 34 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Albino Manuel Pires Martinho, Paula
Cristina Lopes Albuquerque e Maria Eneida de Jesus Pinheiro Ro-
drigues.

2 � Do capital social apenas se encontra realizado metade do
valor de cada quota, devendo a restante parte ser realizada também
em dinheiro no prazo de seis meses a contar de hoje.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go de todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessá-
ria a assinatura conjunta de três gerentes, para que a sociedade fi-
que obrigada.

6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 200 000 euros, mediante deliberação unânime dos
sócios.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for penhorada,
arrestada ou por qualquer forma objecto de procedimento judicial,
fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias sal-
vo quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de
convocação.

9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade que terá direito de preferência na aquisição das quotas
cedendas em primeiro lugar, e em segundo lugar os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado para pagamento do giro
social e da constituição da sociedade.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818024

HABIEXPANSÃO � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2589/
901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502454334; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010831.
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Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo dos
sócios.

Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2001.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16776003

NOVANÁUTICA � REPARAÇÕES DE EMBARCAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4170/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504047728; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/010830.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de 400 000$
para 1 002 410$, realizado em dinheiro e subscrito por todos os sócios,
com 125 542$25 cada um na proporção e para reforço das suas quo-
tas, à excepção do sócio Fernando Manuel de Campos que actualmen-
te é casado e que subscreve uma nova quota daquele montante e ainda
pela entrada do novo sócio José Carlos da Silva Marques com 100 241$,
redenominou o capital, e alterou o objecto, tendo em consequência sido
alterados os artigos 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, construção e reparação
de barcos e motores.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em seis quotas, sendo três quotas iguais do valor no-
minal de 1125 euros dos sócios Carlos Manuel Borges Costa e Silva;
João Manuel Soares de Barros Miranda, Raul Manuel Soares Bap-
tista; sendo outra quota do valor nominal de 500 euros do sócio José
Carlos da Silva Marques; e sendo duas quotas do sócio Fernando
Manuel de Campos Gomes, uma do valor nominal de 498,80 euros,
que é seu bem próprio e sendo outra do valor nominal de 626,20 eu-
ros que é bem comum do seu casal.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818016

I. B. T. � INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4999/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505236214; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 5, 6 e 8/010910.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente César Manuel dos Santos Sarai-

va, por renúncia, em 8 de Junho de 2001.
Alteração do artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Dinis Carva-
lho Rodrigues, já nomeado gerente, sem caução e com ou sem re-
muneração conforme a assembleia geral vier a deliberar.

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

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818130

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
E SERVIÇOS ZONA INDUSTRIAL AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3255/
940125; identificação de pessoa colectiva n.º 503126195; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/010911.

 Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 2 004 820$, cujo aumento 1 004 820$ foi realiza-
do em dinheiro e subscrito por todos os sócios, na proporção e para
reforço das suas quotas, redenominou o capital, alterou a sede, pelo
que os artigos 1.º e 3.º passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Posto de Abastecimento de
Combustíveis e Serviços Zona Industrial Aveiro, L.da e tem a sua sede
nas Alagoas, freguesia de Esgueira do concelho de Aveiro.

3.º

O capital social integralmente já realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma quota do valor
nominal de 5000 euros, do sócio Aníbal de Almeida Reis e sendo
duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios José da Silva Azevedo e Marília Vieira Vela Azevedo.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775155

JOAQUIM HENRIQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1222/
790905; identificação de pessoa colectiva n.º 500894922; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/010912.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
50 000 000$ para 60 144 600$, cujo aumento de 10 144 600$, subs-
crito por incorporação de reservas e redenominou o capital, tendo
em consequência sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
300 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
150 000 euros, do sócio Jorge de Freitas da Rocha Henriques, ou-
tra do valor nominal de 149 880 euros, do sócio Júlio Manuel Frei-
tas da Rocha Henriques, como bem próprio e outra do mesmo só-
cio Júlio do valor nominal de 120 euros, bem comum do seu
dissolvido casal com Carmelinda Pereira Simões Viana.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818148

MEALHADA

VIEIRA & FILHOS, L.DA

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

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09722866

AIRES & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 553/
000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504937090.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � o Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09722106
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BATISTA & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 312/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503278386.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � o Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09722785

SANTIAGO, COSME & CRISPIM, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 286/
940426; identificação de pessoa colectiva n.º 503188271.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � o Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09722092

JOÃO MARIA GOMES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 413/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 973964030.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � o Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09722149

AUTO BASILUZ � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 196/
860612; identificação de pessoa colectiva n.º 501682155.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � o Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09722130

RESTAURANTE � PEREIRA & LARANJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 644/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º P 505585812; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010919.

Certifico que entre Mário Joaquim da Silva Pereira e Etelvina dos
Santos Laranjeira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESTAURANTE � Pereira &
Laranjeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 1, sem
número de polícia, lugar de Sernadelo, freguesia e concelho da
Mealhada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante
típico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Mário Joaquim das Silva Pereira e
Etelvina dos Santos Laranjeira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09721088

CONSTRUÇÕES MANUEL DIAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 643/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º P 505438704; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010919.

Certifico que entre Manuel Ferreira Dias e Maria Arminda Ro-
drigues Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Manuel Dias &
Rodrigues, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, sem número
de polícia, lugar de Mala, freguesia de Casal Comba, concelho da
Mealhada.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e comércio a re-
talho e por grosso de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$)e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Ferreira Dias e Maria Arminda Rodrigues Ferreira, que cada um
realiza, quanto à importância de 1307,10 euros em dinheiro, e quanto
à quantia de 23 692,90 euros com a entrada dos seus seguinte bens
comuns, com o valor global atribuído de 47 385,80 euros, que neste
momento transferem para a sociedade:

Um camião marca Renault, modelo HD 250 19.47, com a matrí-
cula 14-12-JN, com o valor atribuído de 34 915,85 euros; e

Uma grua 18 ´ 20, marca SI.GIL, com o valor atribuído de
12 469,95 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Construções Manuel Dias & Rodrigues, L.da

(Em constituição)

Relatório do revisor oficial de contas (nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais).

1 � Introdução. � Constitui objecto do presente relatório veri-
ficar as entradas em espécie, nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais, na constituição da sociedade comercial
por quotas Construções Manuel Dias & Rodrigues, L.da com sede no
lugar de Mala, concelho da Mealhada.

O capital social da referida sociedade será de € 50 000, equiva-
lente a 10 024 100$ subscrito em partes iguais por Manuel Ferreira
Dias e Maria Arminda Rodrigues Ferreira, casados no regime de
comunhão geral de bens.

Para a realização do capital subscrito os sócios entregarão bens
comuns no montante de € 47 385,80, equivalente a 9 500 000$,
sendo o restante € 2614,20 equivalente a 524 100$ realizados em
dinheiro, em partes iguais, por ambos os sócios.

2 � Descrição dos bens a transmitir. � [Alínea a) do n.º 3 do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais].

Os bens a transmitir para a sociedade são os seguintes:
Uma camião marca Renault, modelo HD 250 19.47, matrícula

14-12-JN.
Uma grua 18 ´ 20, marca SI.GIL.
3 � Identificação do titular dos bens. � [Alínea b) do n.º 3 do

artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais].
Os bens mencionados anteriormente pertencem ao casal constitu-

ído por ambos os sócios.
4 � Avaliação dos bens. � [Alínea c) do n.º 3 do artigo 28.º do

Código das Sociedades Comerciais].
A avaliação dos bens tomou como base os valores de mercado em

novo, o período de vida útil previsto, o valor do mercado de usa-
dos, bem como o estado de conservação dos mesmos.

5 � Relação do valor dos bens. � [Alínea d) do n.º 3 do ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais].

Uma camião marca Renault, modelo HD 250 19.47, matrícula 14-
12-JN, avaliado em € 34 915,85, equivalente a 7 000 000$.

Uma grua 18 ( 20, marca SI.GIL, avaliado em € 12 469,95, equi-
valente a 2 500 000$.

6 � Conclusão. � Os valores encontrados no número anterior
ascendem a um montante ( 47 385,80 , equivalente a 9 5000 000$, o
qual suporta a realização de parte das quotas subscritas pelos sócios.

9 de Agosto de 2001. � Cravo, Fortes, Antão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo
Dr. Luciano dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas n.º 969.

O relatório de avaliação de entrada em espécie ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09721096

OLIVEIRA DO BAIRRO

COMVIDRO � COMÉRCIO E MONTAGEM DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 282/900508; identificação de pessoa colectiva n.º 502338849.

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14955300

MESVI � MONTAGEM DE ESCAPES E VIDROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 896; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010822.

Certifico que por João Pedro Lopes da Rocha casado com Sílvia
Maria Pinto Resende da Rocha, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua do Dr. Mendes Correia Pais, Vagos, foi constituída a
sociedade unipessoal que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MESVI � Montagem de Escapes e
Vidros, Unipessoal, L.da e sede à Zona Industrial de Oiã, lote B11,
freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços, montagem de
peças automóveis, reparação de veículos automóveis, limpezas auto,
comércio de peças automóveis e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (correspondente a 1 002 410$) representado por uma quota de
igual valor nominal do sócio João Pedro Lopes da Rocha.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio, desde já no-
meado gerente, o qual obriga a sociedade.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica autorizada a movimentar o capital
social para fazer face às despesas com a sua constituição, registo,
aquisição de bens de equipamento e instalação da sede social, pelo
que poderá entrar desde já em actividade.

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res Oliveira Pereira. 14955105

RUI JORGE SANTOS PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 895; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010822.

Certifico que por Rui Jorge dos Santos Pires casado com Teresa
Maria Amorim da Silva Pires, na comunhão de adquiridos, Oiã,
Oliveira do Bairro, foi constituída a sociedade unipessoal que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rui Jorge Santos Pires, Unipes-
soal, L.da e sede na Travessa do Padre Abel, 8, vila e freguesia de
Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.
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 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (correspondente a 1 002 410$) representado por uma quota de
igual valor nominal do sócio Rui Jorge dos Santos Pires.

4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Rui Jorge dos Santos Pi-
res, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade
que venham a ser por ele designadas.

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

6.º

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

7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e ve-
ículos automóveis, incluindo por contratos leasing e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo e a levantar o capital social depositado a
fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a
aquisição de equipamento e instalação da sede social, despesas estas que
a sociedade assume, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res Oliveira Pereira. 14955091

DEGUSSA � METAIS, CATALISADORES E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 894; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010810.

Certifico que em consequência de cisão simples da sociedade
DEGUSSA � Hüls, L.da, com sede em Porto Alto, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente, foi constituída a sociedade
em que são sócias Degussa Hüls, L.da (Sociedade Unipessoal), com
sede em Paseo San Juan, 75, Barcelona, Espanha e Verwal-
tungsgesellschaft fur Degussa-Beteiligungsanteile, mbh, com sede em
Weissfrauenstrasse, 9, Francoforte, Alemanha.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, e que faz parte integrante da
escritura lavrada no 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 88 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 167-M.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DEGUSSA � Metais,
Catalisadores e Cerâmica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte do Lugar, Zona
Industrial de Oiã, Apartado 116, freguesia de Oiã, concelho de Oli-
veira do Bairro.

3 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá estabele-
cer sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação em
quaisquer outros locais do país, desde que o considere útil aos inte-
resses sociais.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
o seu início desde hoje.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto:
i) A comercialização, em todas as modalidades, de metais, in-

cluindo metais preciosos, e a montagem de equipamentos à base de
metais e ligas de metais;

ii) A comercialização e preparação, em todas as sua modalidades,
de produtos cerâmicos;

iii) A comercialização, em todas as suas modalidades, de maté-
rias-primas.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
adquirir participações em quaisquer outras sociedades de responsa-
bilidade limitada, constituídas ou a constituir, bem como participar
em quaisquer formas de associações de empresas, tenham ou não por
objecto actividade ou actividades idênticas a qualquer uma das
mencionadas no número anterior.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 475 900 euros,
e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: uma
quota de 475 263,94 euros pertencente à sócia Degussa Hüls, S. A.
(Sociedade Unipessoal) e outra de 636,06 euros, pertencente à sócia
Verwaltungsgesellschaft fur Degussa-Beteiligungsanteile, MBH.

2 � Só por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital, até 20 vezes o capital
social.

3 � Qualquer sócio poderá, porém, fazer à sociedade os supri-
mentos de que ela carecer, nos termos e condições que os sócios
acordarem em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas, total ou parcial, a terceiros, só poderá

efectuar-se com prévio e expresso consentimento de todos os sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, incumbem
à gerência.

2 � A gerência será composta por dois ou mais membros, elei-
tos em assembleia geral, por períodos de um ano, podendo ser ree-
leitos uma ou mais vezes.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

4 � Um dos gerentes poderá, em assembleia geral, ser designa-
do como gerente-delegado, competindo-lhe então, de forma especial,
a coordenação e condução dos negócios sociais.

5 � A sociedade obriga-se:
i) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois dos seus gerentes;
ii) Pela assinatura conjunta de um gerente com a de um procura-

dor da sociedade com poderes especiais para tal;
iii) Pela assinatura ou assinaturas de um ou mais procuradores da

sociedade, nos termos e limites dos respectivos mandatos.
6 � A abertura e ou encerramento de contas bancárias e a ob-

tenção de empréstimos ou descobertos em bancos ou outras institui-
ções de crédito dependem de deliberação prévia e expressa da ge-
rência, caso a caso.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não impuser forma es-
pecial de convocação, serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, para as moradas constantes dos registos
sociais, com antecedência não inferior a 15 dias.

2 � As pessoas colectivas serão representadas na sociedade pe-
las pessoas a que a sua representação legalmente pertencer, nos ter-
mos da lei ou dos respectivos estatutos, ou por pessoa por elas para
o efeito expressamente indicada, por escrito, à sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Os balanços serão anuais e encerrados em 31 de Dezembro
de cada ano.

2 � Salvo a deliberação em contrário tomada por maioria sim-
ples dos votos presentes ou representados na assembleia geral, será
distribuído como dividendo importância correspondente a 50% dos
lucros líquidos.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res Oliveira Pereira. 14955083
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SEVER DO VOUGA

ÁLVARO TAVARES DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 532; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010907.

Certifico que entre Álvaro Tavares de Matos, casado com Maria
Isabel Nogueira Martins, na comunhão de adquiridos; Ricardo Mi-
guel Martins de Matos, solteiro, maior, e Carina Helena Martins de
Matos, solteira, menor, residentes no lugar de Penouços, freguesia
de Paradela, concelho de Sever do Vouga, foi constituída a socie-
dade que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Álvaro Tavares de Matos &
Filhos, L.da , com sede no lugar de Penouços, freguesia de Paradela,
concelho de Sever do Vouga.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde a três quotas: uma no valor de 2000 euros perten-
cente ao sócio Álvaro Tavares de Matos e duas iguais no valor de
1500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo
Manuel Martins de Matos e Carina Helena Martins de Matos.

4.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.

5.º

Os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar go-
zam do direito de preferência na cessão de quotas, no seu todo ou
em parte, feita a estranhos à sociedade.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tava-
res dos Santos. 15412024

VAGOS

NEOCOM DISTRIBUIÇÃO COMPONENTES AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504512285.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos
documentos.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 15380076

CARLOS & JORGE JULIÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 504542010.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos
documentos.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 15380106

MATIAS & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 502818905.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos
documentos.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 15380068

VAGOMARMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos
documentos.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 15380041

MARTINS & ANACLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 122;
identificação de pessoa colectiva n.º 501151915.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos
documentos.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 15380050

PARASI � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 504474260.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos
documentos.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 15380017

PARASI � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 504474260.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi entregue a
prestação de contas relativa ao ano de 1999 e feito o depósito dos
documentos.

27 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Palmira de Jesus Almeida. 09505210

BEJA
BEJA

STATION BEJA � CENTRO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1382/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504313193;
data: 03092001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13306561
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ALENFLOR � CENTRO DE JARDINAGEM DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1249/
970723; identificação de pessoa colectiva n.º 503942189;
data: 03092001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13307142

SOFLOR COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1232/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503885894;
data: 03092001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13307134

TÁXI � PAX JÚLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1517/
010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010830.

Certifico que por escritura pública lavrada em 9 de Julho de
2001 a fl. 83 do livro de notas para escrituras diversas n.º 190-D do
1.º Cartório da Secretaria Notarial de Beja, foi efectuado um con-
trato de sociedade comercial por quotas entre Venâncio Jacinto
Penacho Carochinho e Maria José Barrocas Ribeiro Carochinho, o
qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TÁXI � Pax Júlia, L.da, tem a sua
sede na Praça de António Raposo Tavares, 15, 2.º, esquerdo, na
freguesia de São João Batista, concelho de Beja.

§ 1.º A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência,
poderá ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

§ 2.º É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
agências, delegações e outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração da indústria de transpor-
tes em automóveis ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros, uma de cada sócio, Venâncio Jacinto Penacho
Carochinho e Maria José Barrocas Ribeiro Carochinho.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedia sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2, do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da parte
destinada à reserva legal e a outras reservas que a assembleia geral
determinar, serão ou não distribuídos pelos sócios, conforme deli-
beração daquela.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13332554

CARBEJA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 461/
800604; identificação de pessoa colectiva n.º 501048839; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 21/010830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 2 000 00$ para 24 000 € e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 1.º, 3.º, 6.º e 7.º que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma CARBEJA � Comércio de
Automóveis e Peças, L.da e tem a sua sede na Rua do Padre Antó-
nio Vieira, 2, na freguesia de Santiago Maior, nesta cidade e con-
celho de Beja.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é do montante de
24 000 euros (4 811 568$) e corresponde à soma de três quotas
iguais de 8000 euros, uma de cada um dos sócios Rui Cavaco Nu-
nes, Fernando António Inácio Reis e António Manuel Pereira
Chícharo.

ARTIGO 6.º

A gerência e a administração da sociedade, com dispensa de cau-
ção e com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence a todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjuntas
de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13307096

CASTRO VERDE

CAÇARIA � RECURSOS CINEGÉTICOS, L.DA

Sede: Praça da República, 12, Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 79/301095; identificação de pessoa colectiva n.º 503518514;
data do depósito: 20092001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Chagas.
09841962

MÉRTOLA

SOMERCA � SOCIEDADE MERTOLENGA DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 73/
911021; identificação de pessoa colectiva n.º 501932070.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao ano de 2000, da so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 10147934

BRAGA
BARCELOS

CUNHA & C.A, L.DA

Sede: Mereces, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 676/
820202; identificação de pessoa colectiva n.º 501236074; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11: números e data das
apresentações: Of. 18 e 19/30072001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
um aumento de capital de 60 250$ e alterados os artigos 1.º, 2.º,
n.º 1 do artigo 5.º os quais ficaram com a seguinte redacção, após
cessação das funções de gerente de Laurinda Gomes da Ponte Eli-
sabete Carmélia Ponte da Cunha e José Edmundo Ponte da Cunha,
por renúncia, em 29 de Maio de 2001.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cunha & C.ª, L.da , e tem a sua sede
na Rua do Professor Celestino Costa, freguesia de Barcelinhos, con-
celho de Barcelos, podendo ser transferida para qualquer outro lo-
cal por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e nos diver-
sos valores constantes da escrita social é de 125 000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 62 500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios Henrique Machado da Silva e Manuel da Costa Arantes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

24 de Setembro de 201. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14860198

LÚCIA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4416/
20010917; inscrição n.º 1: número e data da apresentação: 2/17092001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Lúcia Con-
ceição Torres Gonçalves casada com José Alberto Monteiro do Vale,
na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lúcia Gonçalves, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização das Calçadas, fregue-
sia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção e comércio de
artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia 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.

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 for-
ma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 201. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14869691

SEVS � SERVIÇO DE EMBALAMENTO DE VESTUÁRIO
EM SÉRIE, L.DA

Sede: Lamaçães, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4415/
20010917; inscrição n.º 1: número e data da apresentação: 1/17092001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Elvi-
ra Maria da Costa Faria Duarte casada com Manuel Alves Duarte,
na comunhão de adquiridos e João Paulo da Costa Faria casado com
Ana Paula Silva Miranda Faria, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SEVS � Serviço de Embala-
mento de Vestuário em Série, L.da e tem a sua sede no lugar de
Lamaçães, freguesia de Alvelos, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em actividades de embala-
gem e engomadoria para indústria têxtil.

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

 ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
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 administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem as 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
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da to-

talidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 201. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14869683
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FARIA & DUARTE, L.DA

Sede: Feital, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4413/
20010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/14092001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Carlos
Alberto Faria Alves e mulher Maria Manuela Gomes Duarte casados
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Faria & Duarte, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Feital, da freguesia de
Lijó, do concelho de Barcelos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede da
sociedade ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e bem assim serem criadas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades de mecânica geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em euros é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencen-
do uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Faria Alves e Maria
Manuela Gomes Duarte.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até 20 ve-
zes o capital da mesma sociedade por deliberação tomada por una-
nimidade de todos o capital, e os sócios podem fazer voluntariamente
à sociedade  os suprimentos de que ela carecer, nos termos e condi-
ções estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral pertence aos gerentes, sócios ou não
sócios.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Alberto
Faria Alves e Maria Manuela Gomes Duarte.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas total ou parcial entre sócios ou a
favor dos seus descendentes é livre; nos restantes casos, carecem do
consentimento prévio da sociedade e dos sócios não cedentes que,
por esta mesma ordem, terão direito de preferência na cessão.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14856832

VIRGÍNIA LOPES P. FERREIRA, L.DA

Sede: Monte Real, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4417/
20010917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
17092001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Vir-
gínia Lopes Pereira Ferreira casada com Nuno Miguel Martins Fer-
reira, na comunhão de adquiridos; Maria Natália Martins Ferreira e
Isabel Martins Ferreira, ambas solteiras, maiores, foi constituída a
sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Virgínia Lopes P. Ferreira, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Monte Real, freguesia de Moure, con-
celho de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da respectiva gerência a sede social po-
derá ser transferida para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros, dividido em três quotas iguais de 2000 euros cada, pertencen-
do uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

As sócias poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições a deliberar em assembleia geral; e,
mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral poderão
ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao montante
máximo global de três vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, com-
pete a todas as sócias que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes; Porém os actos
de mero expediente poderão ser praticados e assinados por um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais da sua competência a
gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis de e para a so-
ciedade, bem como quaisquer outros bens móveis, promover os res-
pectivos registos e celebrar contratos de locação financeira.

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar os respectivos contratos.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos, dependem do consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes que por esta ordem
terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado na agências em Barcelos do Banco
Espírito Santo, S. A., a fim de adquirir bens de equipamento social
e instalação da respectiva sede.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14856840

ANTÓNIO NELSON, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aspra, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4414/
20010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
14092001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que António
Nelson Magalhães Miranda casado com Catarina Susana Rodrigues
Torres, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipes-
soal que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Nelson, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de Aspra, freguesia de Aborim, conce-
lho de Barcelos.

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 instalações eléctricas e
de canalizações e comércio de material eléctrico e de canalização.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14869675

GUIMARÃES

C. H. CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7759; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20010912.

Contrato de sociedade

No dia 24 de Agosto de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante Maria de Fátima da Lom-
ba Ribeiro Faria, ajudante em exercício, no impedimento da notária
do cartório, licenciada Olinda de Fátima Esteves, por se encontrar
de licença para férias, compareceram: Carlos Manuel Rodrigues de
Oliveira, identificação fiscal n º 202393186, e mulher Maria Helena
Ribeiro de Azevedo, identificação fiscal n º 208387641,naturais, ele
da freguesia de Vermil, concelho de Guimarães, e ela da freguesia
de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão, residentes na pri-
meira, na Rua de António Barbosa, 277, casados sob o regime de
comunhão de adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade n.os

10339928 e 11469079, ambos emitidos em 4 de Outubro de 1996,
em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

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

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. H. CARPINTARIA, L.da, e
tem a sua sede na Rua de António Barbosa, 277, freguesia de
Vermil, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de carpinta-
ria e marcenaria. Execução, comércio e montagem de todo o tipo de
artigos em madeira.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao 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 necessária a intervenção de dois gerentes.

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, ven-
cendo-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

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.

Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da to-

talidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.
Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares o valor do acto é de 1 002 410$.

Estão conforme os originais.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11033908

SERRALHARIA BARROCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7756;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010912.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Ilídio Pereira de Faria, identificação fiscal n º185963609, ca-
sado com Ana Maria Fontão da Costa sob o regime da comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de Selho (São Cristóvão), con-
celho de Guimarães, onde reside na Rua de Pontido, portador do
bilhete de identidade n.º 9408408, emitido em 13 de Setembro de
1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Bernardino Eusébio Pereira de Faria, identificação fiscal  n º
204235758, casado com Paula Adelaide Lemos Sousa sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da referida freguesia de Selho
(São Cristóvão), onde reside na Rua de São João, portador do bi-
lhete de identidade n.º 8543273, emitido em 25 de Agosto de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

3.º Adília Maria Pereira de Faria,  identificação fiscal n º
188092633, casada com José António Ferreira Sousa sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da indicada freguesia de Selho
(São Cristóvão), onde reside na Rua de São João, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 9253257, emitido em 4 de Novembro de 1998,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

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

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia Barroco, L.da e tem
a sua sede no Loteamento Quinta do Lameirinho, 22, freguesia de
Selho (São Jorge), concelho de Guimarães.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de serralha-
ria civil. Fabrico, comércio e montagem de portas, janelas e elemen-
tos similares em metal.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

motivo, tenha 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.

Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da to-

talidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.
Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares o valor do acto é de 3 007 230$.
Foram-me exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada pela socie-

dade, expedido em 25 de Junho último pelo Registo nacional de
Pessoas Colectivas.

Estão conforme os originais.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11033916

PÓVOA DE LANHOSO

QUINTA DO MINHO, AGRICULTURA E TURISMO, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 158/891010; identificação de pessoa colectiva n.º 502285314;
averbamento n.º 4 e averbamento n º 5.º e inscrição n.º 15; núme-
ros e data das apresentações: 4 e 5/20010817.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
presidente de Laura Maria Ferreira Leite Rodrigues e vogal de Ma-
ria Filomena Martins Gonçalves, por renúncia, datada de 28 de
Março de 2001.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446646

VIPOL � SOCIEDADE DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 260/940303; identificação de pessoa colectiva

n.º 503166570; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/20010814.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de Manuel Marcelino Martins Pires da Silva, por renúncia,
datada de 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446654

BORDADOS GARFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 597/20010828; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/828

Certifico que entre Manuel Agostinho Pereira Fernandes e mulher
Maria da Graça Ribeiro da Silva, casados na comunhão de adquiri-
dos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bordados Garfe, L.da, com sede no
lugar de Cilindro, freguesia de Garfe mencionada.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a gerência
poderá transferir a sede social para outro local do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de bordados.

ARTIGO 3.º

§ 1.º O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no mon-
tante de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 2.º Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral, e serão reembolsa-
dos prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

§ 3.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual ao capital social então em vigor, desde
que deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

§ 2.º Para validamente obrigar a sociedade em todos os actos, é
suficiente a assinatura de um dos gerentes.

§ 3.º Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis para a sociedade,
alterando ou rescindindo os respectivos contratos;

b) Comprar, vender e permutar, quaisquer móveis ou imóveis para
a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis;

c) Assinar contratos de leasing ou locação financeira;
d) Contrair empréstimos sob qualquer forma e em qualquer insti-

tuição de crédito.
§ 4.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fian-
ças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos dependente do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
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tante legal do interdito ou herdeiro do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

§ 1.º A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

ção em juízo ou cessão gratuita;
c) Falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pes-
soas e bens, se por partilha do respectivo património, a quota não
for adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio;

f) Quando qualquer sócio, em nome individual, por interposta
pessoa ou associado com outras pessoas, passar a exercer, sem au-
torização da sociedade, qualquer actividade semelhante, ou por qual-
quer modo, concorrente com a sociedade.

§ 2.º O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais, será feita por carta regista-
da, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, sal-
vo se a lei exigir outras formalidades.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 08578931

RAMALHO & RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 600/20010905; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/20010905.

Certifico que entre Manuel da Costa Ramalho e mulher Rosa
Barbosa Gonçalves Ramalho, casados na comunhão de adquiridos,
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ramalho & Ramalho, L.da e tem a sua
sede no lugar de Amedos, freguesia de Serzedelo, do concelho de
Póvoa de Lanhoso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar, manter ou
suprimir filiais ou outras dependências.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.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 uma dos sócios.

5.º

A sociedade poderá exigir de cada sócio, mediante deliberação
unânime de todos, prestações suplementares de capital até ao quín-
tuplo da respectiva quota.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais geren-
tes a nomear em assembleia geral que deliberará também sobre even-
tual remuneração.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel da Costa
Ramalho e Rosa Barbosa Gonçalves Ramalho.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e trocar automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de leasing ou outros semelhantes.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios não ceden-
tes em segundo lugar do direito de preferência na respectiva aquisição.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446697

CONSTRUÇÕES JOSÉ COSTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 596/20010828; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20010818.

Certifico que entre José Manuel Fernandes da Costa e mulher
Luísa Paula da Silva Matos Oliveira Costa, casados na comunhão
de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções José Costa & Olivei-
ra, L.da e tem a sua sede no lugar de Covo, freguesia de Galegos, do
concelho de Póvoa de Lanhoso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar, manter ou
suprimir filiais ou outras dependências.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio José Manuel Fer-
nandes da Costa e outra do valor nominal de 2000 euros pertencen-
te à sócia Luísa Paula da Silva Matos Oliveira Costa.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo das respectivas quotas.

6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não, conforme deliberação da assembleia geral, fica a cargo
do sócio José Manuel Fernandes da Costa, desde já nomeado gerente.

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

3 � Fica vedado á gerência obrigar a sociedade em actos e con-
tratos a ela estranhos, designadamente letras de favor, livranças e
abonações.

4 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e trocar automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de leasing ou outros semelhantes.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios não ceden-
tes em segundo lugar do direito de preferência na respectiva aquisição.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446638
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CONSTRUÇÕES VALCOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 601/20010905; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 9/20010905.

Certifico que entre António Manuel Silva e Costa, casado com
Maria Adelaide Araújo Machado na comunhão de adquiridos e João
Baptista de Araújo Martinho, casado com Cecília Araújo Machado
na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Valcovo, L.da e tem
a sua sede no lugar de Valcovo, freguesia de Rendufinho, concelho
da Póvoa de Lanhoso.

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 indústria de construção
civil. Empreitada de obras públicas. Aluguer equipamentos constru-
ção civil. Compra e venda de imóveis.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 20 000 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 sócio 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.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, d a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446700

CONFECÇÕES GALIZATEX � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 599/20010904; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/20010904.

Certifico que Maria Amélia Gomes Almeida da Silva, viúva, cons-
tituiu a sociedade unipessoal em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Galizatex � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no dito lugar da Igreja.

2.º

A sociedade tem por objecto confecção de vestuário exterior em
série.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, sendo a titular da sua totalidade a sócia única.

4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, compete à sócia única que desde
já fica designada gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura da gerente.
3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda

de veículos automóveis.
5.º

É autorizada a celebração de negócios entre a sócia única e a
sociedade, mas os negócios jurídicos celebrados devem servir a pros-
secução do objecto da sociedade, obedecem à forma legalmente pres-
crita e, em todos os casos devem observar a forma escrita.

6.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante de 20 000 euros.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446689

OUROGRAMA � OFICINA DE OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 598/20010828; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/20010828.

Certifico que Luís Filipe de Lemos Guimarães, solteiro, maior,
constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OUROGRAMA � Oficina de
Ourivesaria, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Igreja,
freguesia de Sobradelo da Goma, concelho da Póvoa de Lanhoso.

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 comercialização de ouro
e artigos de joalharia e ourivesaria. Fabricação de artigos de joalha-
ria e de outros artigos de ourivesaria. Reparação de artigos de joa-
lharia e ourivesaria.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446670
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MIGUEL GOMES � CONFECÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 595/20010827; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/20010827.

Certifico que José Miguel Fernandes Gomes, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade unipessoal em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Gomes � Confecções,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem sede no lugar de Condes, fregue-
sia de Garfe, concelho de Póvoa de Lanhoso.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto confecção e comercialização de pro-
dutos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota do sócio José Miguel
Fernandes Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas.

2 � A sociedade poderá efectuar prestações suplementares em
numerário, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida pelo
sócio José Miguel Fernandes Gomes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.
3 � Poderão, no entanto, ser designados outros gerentes, estra-

nhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica o único sócio autorizado a celebrar entre si e a sociedade
quaisquer negócios jurídicos, desde que necessário à prossecução do
objecto da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Ribeiro Barroso. 15446662

VIEIRA DO MINHO

FERNANDO GOMES VIEIRA, TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 247; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010914.

Certifico que por escritura outorgada em 7 de Setembro de 2001,
de fl. 40 a fl. 41 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 71 foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Gomes Vieira,
Terraplanagens, L.da e tem a sua sede no lugar de Saínhas, fregue-
sia de Guilhofrei, concelho de Vieira do Minho.

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 demolição e terraplana-
gens.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 20 000 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.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre o 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.

Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da

totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Machado Ribeiro Pereira. 09397078

CONSTRUÇÕES � CARNEIRO SILVA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 248; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010914.

Certifico que entre António José Carneiro da Silva e mulher Eva
Lemos de Oliveira Silva foi efectuado o contrato de sociedade acima
referido que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � Carneiro
Silva & Oliveira, L.da e tem a sua sede no lugar da Lomba, fregue-
sia de Guilhofrei, concelho de Vieira do Minho.

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 indústria de construção
civil. Empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imó-
veis.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4800 euros, pertencente ao sócio António José Carneiro da Silva, e
outra do valor nominal de 1200 euros, pertencente à sócia Eva Le-
mos de Oliveira Silva.
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2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global igual ao dobro do capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio António José Carneiro da Silva que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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.

Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da to-

talidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Machado Ribeiro Pereira. 09396926

BRAGANÇA
BRAGANÇA

AURORA & VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 366/
830719; identificação de pessoa colectiva n.º 501419632; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/010920.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas, iguais do valor nominal
de 2500 euros, cada, pertencente uma ao sócio César João Veloso e
outra à sócia, Maria Aurora da Piedade Bento Veloso.

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

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16453654

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER BOA UNIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 960/
20010817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010817.

Certifico que entre Alberto Reis Marques casado com Maria Ce-
saltina Fernandes Gonçalves em comunhão geral e Abílio Reis
Marques casado com Maria de Jesus Marques de Acenção foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Automóveis de Aluguer Boa
União, L.da e vai ter a sua sede no lugar de São Martinho, na Rua
da Corredoura, 5, freguesia da Barroca, do concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a des-
locar a sede da sociedade para outro lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer outro dentro do Território Nacional e bem
assim a criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação dentro do mesmo País.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de passageiros em veí-
culos ligeiros.

3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$ e está dividido em
duas quotas iguais de 2500 euros, equivalentes a 501 205$, cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo de ambos
os sócios que desde já são designados gerentes, obrigando-se a so-
ciedade em todos os actos e contratos com a assinatura conjunta de
ambos.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, a favor de quem se
reserva em primeiro lugar e dos restantes sócios em segundo lugar,
o direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 14555948

ANTÓNIO CORREIA MALHAS E MIUDEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 961/
20010817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010817.

Certifico que entre Maria das Dores Lopes Correia, solteira, maior
e João António Torres Correia casado com Laurinda Quelhas Infante
Torres Correia em comunhão de adquiridos foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma António Correia, Malhas e Miude-
zas, L.da e vai ter a sua sede na Rua dos Três lagares, 54, na fre-
guesia e concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a des-
locar a sede da sociedade para outro lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer outro dentro do Território Nacional e bem
assim a criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de malhas, miudezas, quinquilharias, brinquedos, plásticos e louças.

3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$ e está dividido em
duas quotas iguais de 2500 euros, equivalentes a 501 205$, cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 20 vezes o capital social.

5.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio
João António Torres Correia, ou de um seu mandatário, obrigando-
se a sociedade em todos os actos e contratos com a sua assinatura.

6.º

A sociedade, ou a sua gerência, poderá nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, atribuindo tais poderes através de procuração.
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7.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade, em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

8.º

A gerência goza dos mais amplos poderes para prossecução dos
fins sociais, podendo nomeadamente praticar actos de aquisição,
alienação ou oneração de viaturas e quaisquer bens móveis ou imó-
veis, celebrar contratos de locação, mesmo financeira, e de aliena-
ção, locação ou oneração de estabelecimentos.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 14555956

COIMBRA
CANTANHEDE

AMÉRICO OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1324/010917; identificação de pessoa colectiva n.º P
505511037; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
0109177.

Certifico que Américo Valério de Oliveira, constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Américo Oliveira, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Penha de França, 2, lugar e
freguesia de Vilamar, concelho de Cantanhede.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem, calibração e reparação
de instrumentos de controlo industrial.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Américo Valério de Oliveira,
desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade que
venham a ser por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311123

PATRÃO NOVO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 110/630814; identificação de pessoa colectiva n.º 500212880;
inscrição n.º 24 e inscrição n.º 25; números e data das apresenta-
ções: 21, 22, 23, 24 e 25/010125.

Certifico que o capital foi reforçado com a quantia de 10 028 920$
e que a sociedade Patrão Novo & Filhos, L.da, foi transformada na
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Patrão Novo & Filhos, S. A.
e constitui-se por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede é em Vilamar, concelho de Cantanhede.
2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede

poderá ser deslocada dentro do actual concelho ou para qualquer
concelho limítrofe e poderão ser criadas sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação permanente, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o comércio por grosso de artigos de
ourivesaria e relojoaria e seus acessórios, com importação e expor-
tação dos mesmos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades,
de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, em
sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar novas socie-
dades, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, consórcios e associações em par-
ticipação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado é 60 000 euros, corres-
pondente a 12 000 acções de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas.
2 � Pode haver títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 1000 e

10 000 acções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.
3 � Os títulos 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 designados.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto
que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não
de um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo,
sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio
de remição.
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5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante já determinado na deliberação da emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou
a conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legis-
lação aplicável e desde que havia prévia deliberação nesse sentido
da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a transmissão das acções entre vivos, a título onero-
so ou gratuito a favor de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão,
seja ou não já accionista.

2 � Salvo o disposto no número anterior, a transmissão das ac-
ções entre vivos, a título oneroso ou gratuito, ou a constituição de
penhor, usufruto ou qualquer outro ónus, sempre que o adquirente
não seja já titular de acções da sociedade, só produz efeitos em re-
lação a ela se tiver obtido o seu consentimento.

3 � A concessão do consentimento será objecto de deliberação
da assembleia geral de accionistas, na qual o transmitente poderá
votar, a realizar nos 60 dias subsequentes ao respectivo pedido for-
mulado pelo transmitente.

4 � O pedido de consentimento é feito, por escrito, ao presidente
da mesa da assembleia geral ou, na falta deste ao fiscal único, com
indicação do transmissário, o número de acções a alienar, todas as
condições da transmissão e ainda a obrigatoriedade do eventual di-
reito de preferência ser exercido pelos accionistas na assembleia.

5 � Se a assembleia geral não deliberar sobre o pedido de con-
sentimento dentro do prazo referido no n.º 3, o consentimento pre-
sume-se concedido, sendo livre comunicada transmissão de acções.

6 � Em caso de recusa de consentimento, devidamente fundamen-
tada, a mesma deverá ser comunicada ao accionista e a sociedade
fica obrigada a amortizar as acções por meio da sua aquisição por
outra pessoa nas condições de preço e de pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento; se se tratar de uma transmissão
a título gratuito ou se houver simulação de preço, a aquisição far-
se-á ao valor real, determinado nos termos legais, salvo se, demons-
trando-se o preço simulado e sendo este superior ao valor real, caso
em que o valor simulado prevalecerá sobre o valor real.

7 � O direito a adquirir as acções em questão será rateado pelos
accionistas que houverem manifestado interesse na aquisição, pro-
porcionalmente à sua participação no capital, na mesma assembleia
em que se deliberou recusar o consentimento e só na eventualidade
de os accionistas não exercerem, total ou parcialmente esse direito,
a sociedade ficará obrigada a adquiri-las ou a fazê-las adquirir por
terceiro.

8 � Qualquer transmissão de acções efectuada em violação do
presente artigo será ineficaz para com a sociedade, devendo o con-
selho de administração recusar-se a lavrar os respectivos registos nos
títulos e no livro de registo de acções.

ARTIGO 8.º

1 � Salvo o disposto no n.º 1 do artigo anterior, a transmissão das
acções entre vivos, a título oneroso ou gratuito, ou a constituição de
penhor, usufruto ou qualquer outro ónus, sempre que o adquirente
ou beneficiário seja já accionista da sociedade, ficará sujeita ao di-
reito de preferência dos restantes accionistas que detenham um nú-
mero de acções superior ao adquirente e nas condições a seguir fi-
xadas.

2 � Para os efeitos do disposto no número anterior, qualquer
accionista que pretenda alienar as suas acções a outro accionista
informará do facto o conselho de administração, por escrito, indi-
cando o respectivo comprador, a quantidade de acções a transmitir,
bem como todas as condições do negócio, nomeadamente, o preço,
condições de preço e garantias exigidas.

3 � O conselho de administração notificará, no mais curto espa-
ço de tempo possível os restantes accionistas com direito de prefe-
rência, para comunicarem a intenção de exercer a preferência em
relação às referidas acções, o que estes deverão fazer dirigindo-se
ao conselho de administração, por escrito, nos 30 dias subsequentes
ao envio da notificação para preferência, indicando o número má-
ximo de acções que pretendem adquirir.

4 � Se o direito de preferência dos accionistas previsto nos nú-
meros anteriores não for exercido relativamente à totalidade das
acções a alienar, a transmissão será livre se ocorrer nos seis meses
seguintes à notificação para preferência, for efectuado ao compra-
dor indicado neste e as condições não sejam mais favoráveis do que
as aí estipuladas.

5 � Se se tratar de uma transmissão a título gratuito ou se hou-
ver simulação de preço, a aquisição far-se-á nos termos da 2.ª parte
do n.º 5 do artigo 7.º destes estatutos.

6 � Qualquer transmissão de acções efectuadas em violação do
presente artigo será ineficaz para com a sociedade, devendo o con-
selho de administração recusar-se a lavrar os respectivos registos nos
títulos e no livros de registo de acções.

7 � Fica esclarecido que o direito de preferência regulado nos n.os

1 a 4 deste artigo é igualmente aplicável nas vendas de acções resul-
tantes do processo executivo ou de liquidação de patrimónios, se não
foi exercido o direito previsto no artigo 9.º, n.º 3.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar compulsivamente as acções nos
seguintes casos:

a) Aos accionistas que utilizarem, ilicitamente, informações não
públicas, obtidas através do exercício do direito à informação ou em
virtude de serviço permanente prestado à sociedade, ou por ocasião
deste.

b) Quando o accionista tenha tentado transmitir, toda ou parte das
suas acções, sem observância do disposto nos artigos anteriores.

2 � Em caso de amortização prevista no número anterior a res-
pectiva contrapartida das acções amortizadas será correspondente ao
valor nominal das mesmas, ou ao valor contabilístico que resultar
do último balanço aprovado se este for inferior àquele.

3 � A sociedade poderá ainda proceder à amortização compul-
siva das acções, pelo seu valor real, no caso das acções serem ob-
jecto de penhora, arresto, arrolamento, inclusão em massa falida ou
insolvente, ou se por divórcio, ou em consequência de qualquer outro
processo, judicial ou extrajudicial, de liquidação de património, as
acções sejam atribuídas, a um terceiro não accionista.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou
pelo conselho de administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no
número anterior, deverão ser já existentes as categorias especiais de
acções aí mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 2, 3 e 6 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � 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:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade;
b) Depositadas em seu nome numa instituição de crédito ou em

intermediário financeiro autorizado nos termos da lei;
c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-

tirem essa natureza.
2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário fi-

nanceiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior, têm
de ser comprovadas por carta emitida por qualquer dessas entida-
des que dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data
da realização da assembleia.

3 � A presença nas assembleias gerais e a participação na dis-
cussão dos assuntos da ordem do dia por parte de accionistas sem
direito a voto depende da autorização do presidente da mesa, mas a
assembleia pode revogar essa autorização.

4 � O disposto nos n.os 1 a 3 deste artigo não se aplica nas as-
sembleias gerais universais.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que se achem presentes accionistas que representem mais
de 50% do capital social.

2 � Será necessária uma maioria qualificada de 75% dos votos
emitidos, quer a assembleia reúna em primeira quer em segunda
convocação, para se considerarem validamente aprovadas delibera-
ções sobre os seguintes assuntos:

a) Alteração do contrato de sociedade, incluindo aumento e re-
dução de capital, fusão, cisão, transformação, dissolução da socie-
dade;
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b) Limitação ou supressão do direito de preferência na subscri-
ção de aumento de capital;

c) Emissão de obrigações ou de acções de categorias especiais e
criação ou modificação de direitos especiais sobre acções;

d) A cessão de exploração ou transferência a qualquer título de
estabelecimentos ou ramos de actividade;

e) Distribuição de reservas ou lucros de exercícios e outras deli-
berações que afectem as contas de capital;

f) A eleição ou a destituição de membros dos órgãos sociais.
3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa.

4 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em secção ordinária no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em secção extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único, o julguem conveniente ou quando reque-
rido por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de ca-
pital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 15.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo, per-
centagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
em algumas dessas modalidades.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração,
composto de três ou cinco membros efectivos, ficando autorizada a
eleição de administradores suplentes até ao número igual a um ter-
ço do número de administradores efectivos.

2 � O conselho de administração escolherá o seu presidente, se este
não tiver sido designado pela assembleia geral aquando da eleição.

4 � O presidente do conselho de administração terá o voto de
qualidade nas deliberações do conselho.

ARTIGO 17.º

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei
a estes estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a
gestão de todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social, para que lhe são conferidos os mais
amplos poderes, incluindo nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em
arbitragens;

b) Adquirir, alienar ou onerar ou locar, nos termos legais, quais-
quer bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas ou obriga-
ções;

c) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas;
d) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no

mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;

e) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para exercício de cargos sociais noutras empresas  e constituir man-
datários da sociedade.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos.

ARTIGO 18.º

1 � Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade,
incluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão vali-
dade quando praticados e assinados:

a) Por administrador se para intervir no acto ou actos, tiver sido
designado em acta pelo conselho de administração ou pela assem-
bleia geral.

b) Por dois administradores.

c) Um ou mais mandatários ou procuradores no exercício do res-
pectivo mandato.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários, competindo ao
conselho de administração deliberar sobre os actos que, nesse exer-
cício ou até nova deliberação com esse objecto, são considerados
como de mero expediente.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho o convoquem, devendo constar das res-
pectivas actas as deliberações que forem tomadas. O conselho de
administração só pode deliberar se a maioria dos seus membros es-
tiver presente ou representada e as deliberações serão tomadas pela
maioria dos votos emitidos.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-
niões do conselho de administração por outro administrador, me-
diante carta dirigida ao presidente a mencionar na acta e a arquivar.
A carta de representação deverá indicar o dia e hora da reunião a
que se destina.

3 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 20.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral
que os designar, ou na falta de deliberação, por qualquer das formas
permitidas por lei e na importância mínima legalmente fixada.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
efectivo e um suplente que devem ser Revisores Oficiais de Contas
ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, designados em as-
sembleia geral ou por qualquer outra forma prevista na lei.

CAPÍTULO VI

Secretário da sociedade

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade terá um secretário, bem como um suplente des-
te, ambos designados pelo conselho de administração, com as com-
petências conferidas por lei.

2 � As funções do secretário cessam com o termo das funções
do conselho de administração que o designou.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

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

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os órgãos
sociais continuarão a exercer as suas funções até que a assembleia
geral delibere sobre a nova constituição dos mesmos.

4 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer ou-
tras formalidades, e permanecerão em funções até serem designados
ou eleitos os seus substitutos.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos em cada exercício, depois de deduzida a per-
centagem que a lei determinar para a constituição ou reintegração
da reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral, sem quais-
quer limites, deliberar distribuir a colaboradores, afectar as outras
reservas, ou a outras aplicações de interesse social, incluindo a re-
serva de estabilização de dividendo, serão reinvestidos na sociedade.

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabele-
cidos por lei.
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2 � Em caso de dissolução serão liquidatários os membros do
conselho de administração que estiverem no exercício, os quais se
pautarão pelas disposições legais em vigor à data da liquidação.

3 � Por virtude de liquidação e por deliberação social tomada por
dois terços do capital social, pode ser transmitido todo o patrimó-
nio, activo e passivo da sociedade, para os accionistas que o pre-
tendam, observando-se o que se dispõe no artigo 148.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � Quando mais de um accionista pretenda que lhe seja trans-
mitida a totalidade do património e que não haja acordo entre os
interessados, proceder-se-á à licitação entre eles.

ARTIGO 26.º

1 � As eventuais questões que surjam entre a sociedade e os
accionistas serão dirimidas por um Tribunal Arbitral, com expressa
renúncia a qualquer outro.

2 � A composição do Tribunal Arbitral, bem como a escolha dos
juizes e a organização do processo, reger-se-á pelas disposições le-
gais aplicáveis.

3 � O Tribunal julgará segundo o direito aplicável e juízos de
equidade.

Certifico ainda que foram designados os seguintes órgãos:
Conselho de administração: presidente � Idalino de Almeida

Patrão, casado; administradores: Jorge Manuel Freitas dos Santos,
casado; e Raul José das Neves Pires Amado, casado.

Fiscal único: Luís Manuel Batista Gonçalves de Almeida, casado,
Revisor oficial de contas n.º 879; suplente: Manuel Hernâni Martins
Lopes Vinga, casado, Revisor oficial de contas n.º 212.

Prazo: quadriénio 200/2003.
Data da deliberação: 9 de Dezembro de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311107

PATRÃO NOVO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 110/630814; identificação de pessoa colectiva n.º 500212880;
data da apresentação: 010626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311115

VICTOR AMARO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 800/951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503555053;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311026

CONDEIXA-A-NOVA

MORAIS, SOUSA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 413; identificação de pessoa colectiva n.º 504613960; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13; números e data das apresen-
tações: 1 e 6/210901.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi alterado
o pacto social quanto aos seus artigos 3.º e 4.º que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 500 euros (2 105 061$) e corresponde à
soma de quatro quotas iguais, no valor nominal de 2625 euros, per-

tencente uma a cada um dos sócios Albino Fonseca, António Mar-
ques Figueiredo, Carlos Manuel Miraldo Pereira e Manuel Augusto
Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios
desde já nomeados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 13577085

FIGUEIRA DA FOZ

MARGIFOZ � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2478/000530; identificação de pessoa colectiva n.º 505014696;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresen-
tações: 13 e 14/010911.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 4.º, n.os 1 e 2 do respectivo contrato que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem  remuneração, conforme for deliberado, fica a
cargo dos sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

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

Mais certifico que foi efectuado o registo de designação do ge-
rente João Luís Nogueira Ferreira Carvalho.

Data da deliberação: 3 de Setembro de 2001.

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

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 16432029

SEFF � SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA
DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1398/910909; identificação de pessoa colectiva n.º 501848509.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394020

BMC � COMERCIALIZAÇÃO DE HORTICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1807/950208; identificação de pessoa colectiva n.º 503359572.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394046
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TRANSPORTES DOMINGUES QUERIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1228/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502299088.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394941

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAIONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1190/891102; identificação de pessoa colectiva n.º 502244836.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394143

LEAL, MONTEIRO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 209/621016; identificação de pessoa colectiva n.º 500164142.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394151

DINIZ & TENREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1210/900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502298260.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394054

FIRMALUGA � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1690/940119; identificação de pessoa colectiva n.º 503125334.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394135

JOSÉ MARQUES DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 501/780124; identificação de pessoa colectiva n.º 500719098.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394127

ANTÓNIO MARIA DA SILVA CABETE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 518/780408; identificação de pessoa colectiva n.º 500742642.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394119

JOSÉ FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 771/820325; identificação de pessoa colectiva n.º 501246193.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394100

ANTÓNIO MANUEL CORREIA BOAVENTURA
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1282/900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502425105.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394097

TRACÇÃO TOTAL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 703/810515; identificação de pessoa colectiva n.º 501134662.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394089

PAPIRO YATCH LINE � ASSISTÊNCIA NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2144/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504179993.
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Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394070

ENUNCIAÇÃO � COMUNICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2173/980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504276280.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394569

IRMÃOS PAIVA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2092/971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503986763.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16395603

J. SILVÉRIO � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 769/820301; identificação de pessoa colectiva n.º 501265120.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16395590

TRANSTONYBETE � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2509/000718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505002132.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394011

SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 142/510802; identificação de pessoa colectiva n.º 500833680.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394593

NEW CAKE � PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2191/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504187554.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394470

OLHO DA RUA � PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2321/990506; identificação de pessoa colectiva n.º 504688537.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394461

BIKE COMP � VENDA, REPARAÇÃO DE BICICLETAS
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2456/000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504792822.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394500

MONTEMOR-O-VELHO

ALJOSEM � COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 391/180199; identificação de pessoa colectiva
n.º 503962503; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 3 à matrícula e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 8 e 9/170901.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Renúncia de gerente de Alcides Manuel Rodrigues Loureiro.
Mudou a sede para: Rua de Pero Vaz de Caminha, 61, Coimbra.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Moreira de Freitas. 15718468
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PENACOVA

MANUEL S. MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 144/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502724684; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/010920.

Certifico que por escritura outorgada em 30 de Julho de 2001, a
fl. 28 do livro de notas para escrituras diversas n.º 192-D do Cartó-
rio Notarial de Penacova:

a) Foi aumentado o capital social da sociedade supra-identificada
de 4 000 000$ para 20 000 euros (4 009 640$), foi alterado parcial-
mente o pacto social, quanto aos seguintes artigos cuja redacção é a
constante;

b) Alteram parcialmente o pacto social quanto aos artigos 3.º
(mantendo-se o § único) e 4.º, redenominando o capital em euros,
ficando assim os mesmos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e espécie,
é de 20 000 euros (4 009 640$) e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 10 000 euros (2 004 820$), pertencente uma a cada um
dos sócios Manuel Simões Martins e Maria Benilde Gomes da Cruz.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio Manuel Simões Mar-
tins, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma socie-
dade, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905465

COIMBRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 406/
010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010920.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que o documento é reprodução integral da
escritura outorgada em 19 de Setembro de 2001, a fl. 34 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 162-A do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Coimbra entre: Paula Dilene
Nogueira Coimbra casada com Paulo João Pinheiro Roma, na comu-
nhão de adquiridos e José Arménio Nogueira Coimbra casado com
Maria Elisa Nogueira Henriques, na comunhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Portela, sem número
de polícia, lugar de Miro, freguesia de Friúmes, concelho de Penacova.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de madeiras, abate e
corte, exploração florestal e outros serviços relacionados com a ac-
tividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Paula Dilene Nogueira Coimbra e
José Arménio Nogueira Coimbra.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 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.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905473

MANUEL S. MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 144/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502724684; data da
apresentação: 270601.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13904078

VILA NOVA DE POIARES

QUINTA DE JUGAIS � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 367; identificação de pessoa colectiva n.º P 505613115;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010821.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade por quotas em
epígrafe que se rege pelas cláusulas a seguir indicadas, sendo sócios
Artur Manuel Fontes Simões, casado com Paula Rocha da Silva
Fontes, na comunhão de adquiridos; António Manuel Alves Martins,
solteiro, maior.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta de Jugais � Comércio
de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na zona industrial de São Mi-
guel, lotes 54 e 55, freguesia de São Miguel de Poiares, concelho de
Vila Nova de Poiares.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos ali-
mentares.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13038699

CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 108; identificação de pessoa colectiva n.º 500841233;
data do depósito: 20010831.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2000.

Por não ter sido publicado com exactidão no Diário da República,
3.ª série, n.º 251, de 30 de Outubro de 1998, p. 22 795, a publica-
ção respeitante ao aumento de capital e alteração do contrato nos seus
artigos 3.º e 5.º, pretende-se agora o seu completamento no sentido
a seguir indicado:

O texto completo e actualizado do contrato da sociedade foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 13038532

ÉVORA
ALANDROAL

R. F. C. C. � CAMPOS DE FÉRIAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 144/
010911; identificação de pessoa colectiva n.º 504833847; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/010911.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 2.º e
3.º do pacto social que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. F. C. C. � Campo de Férias
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade do Monte Outeiro,
freguesia de Santiago Maior, concelho de Alandroal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no alojamento de grupos e ani-
mação, campos de férias, actividades turísticas no espaço rural, ex-
ploração de actividades agrícolas, agro-pecuárias e florestais, bem
como, a compra e venda de propriedades rústicas e urbanas, reven-
da de adquiridos para aquele fim e gestão de empreendimentos imo-
biliários e ainda comercialização de bens de consumo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

O texto do contrato actualizado encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Natália de Jesus Este-
ves Lapão. 01389440

BORBA

ASITAL � SOCIEDADE DE APOIO TÉCNICO AGRÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 154/
930706; identificação de pessoa colectiva n.º 503013927; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13257021

JOSÉ BATISTA DA COSTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 61/
871216; identificação de pessoa colectiva n.º 501909109; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13257048

CASA AGRÍCOLA, PIRES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 213/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503919225; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13256858

COPOBOR � COOPERATIVA POPULAR DE CONSUMO
DE BORBA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 2/
821122; identificação de pessoa colectiva n.º 500438064; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010823.
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Certifico que da cooperativa supra, para o quadriénio de 2001 a
2004, foram nomeados os seguintes órgãos sociais:

Direcção: presidente � José António Barata Padre Eterno; vice-
presidente: José António Capelinha Abelho; tesoureiro: António
Manuel Banza Ramos; 1.º secretário; João Vitorino Bispo Catarino;
2.º secretário: Leonardo Manuel Simões; 1.º vogal: Rodrigo José da
Silva; 2.º vogal: Agostinho Luís Pombeiro; 1.º suplente: Vicência
Joaquina Figueiredo Rato; 2.º suplente: António João Cochicho
Cachapa; 3.º suplente: Gilberto Conceição Alves Latas.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Joaquim Bacalhau Rosado; vice-
presidente: Bonifácio António Ramalho Cachapela; secretário: Francisco
Óscar Alpalhão Silveira; 1.º suplente: Armando Manuel da Silva; 2.º
suplente: Luís António Pimenta Lambuzana; 3.º suplente: António José
Canhão Bilro.

Data da deliberação: 16 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 13256670

MIXGEST � CENTRO DE FORMAÇÃO E APOIO À EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 66/880614; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501775307; data da entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13256963

CASA DO ALTO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 266/
000906; identificação de pessoa colectiva n.º 504917013; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13257005

SALSICHARIA OS LOBINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 143/
9301013; identificação de pessoa colectiva n.º 502897147; data
da entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13256866

ANTÓNIO GAGO � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 202/
961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503750220; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13256874

BORCONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 47/
830720; identificação de pessoa colectiva n.º 501413642; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13257110

MARLOVI � SOCIEDADE DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 40/
820415; identificação de pessoa colectiva n.º 501276602; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13257013

SOVIBOR � SOCIEDADE DE VINHOS DE BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 16/
730228; identificação de pessoa colectiva n.º 500276412; data da
entrega: 29062001.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Dias Sepanas
Berardo. 13256750

ÉVORA

SEATRA, TÁXIS, L.DA

Sede: Praceta da Vista Alegre, 199, 1.º, Malagueira
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2712/
20010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios:

Manuel Joaquim Seatra casado com António Maria Camelo Seatra
em comunhão geral, Rua de Dórdio Gomes, 206, Évora; Adelino
António Camelo e mulher Joaquina de Jesus Garrafa Seatra ambos
casados em comunhão geral, Rua das Courelas, 2, São Sebastião da
Giesteira.

1.º

A sociedade adopta a firma Seatra, Táxis, L.da e tem a sua sede
na Praceta da Vista Alegre, 199, 1.º, freguesia da Malagueira, con-
celho de Évora.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro da área do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como poderão ser
criadas quaisquer filiais, sucursais, agências ou outra forma de re-
presentação social, em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na exploração da indústria de transpor-
tes em automóveis ligeiros de aluguer.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo a primeira no valor no-
minal de 2000 euros, subscrita pelo sócio Manuel Joaquim Seatra,
e a segunda e terceira quotas, ambas no valor nominal de 1500 eu-
ros, subscritas pelos sócios Joaquina de Jesus Garrafa Seatra e Ade-
lino António Camelo.

4.º

A administração e representação da sociedade em juízo e fora dele,
é atribuída a uma gerência composta por um ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral.

1 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios Manuel Joa-
quim Seatra que igualmente presta capacidade profissional à socie-
dade, Adelino António Camelo e o não sócio, Manuel António Setra
Camelo, casado, motorista, residente na Praceta da Vista Alegre, 199,
1.º, Évora.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura daquele que presta
a capacidade profissional à sociedade.

3 � A gerência fica expressamente proibida de vincular a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
nomeadamente letras de favor, fianças, abonações, avais ou outros
semelhantes.

5.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial é livre entre os só-
cios, carecendo sempre do consentimento prévio e expresso da so-
ciedade quando feita a terceiros, gozando os sócios não cedentes em
primeiro lugar e a própria sociedade em segundo, do direito de pre-
ferência na sua alienação.

6.º

A sociedade fica com o direito de amortizar qualquer quota pelo
valor que resultar do balanço efectuado para o efeito, desde que
verificados os seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do sócio;
c) Insolvência do sócio titular;
d) Inventário judicial ou partilha por divórcio, se a quota for ad-

judicada a interessados não sócios;
e) Penhora, arresto, arrolamento, inclusão na massa falida ou

insolvente ou por qualquer outro modo, sujeito a procedimento ju-
dicial;

f) Qualquer circunstância considerada prejudicial aos interesses da
sociedade;

g) Infracções cometidas por qualquer dos sócios das disposições
do contrato social.

7.º

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzida a reserva le-
gal, poderão, conforme for deliberado em assembleia geral, ser atri-
buídos ao sócios, no todo ou em parte, ou serem destinados à cons-
tituição, reintegração ou reforço da reserva ou provisão.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555332

R. N. S. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Hernâni Cidade, 187, Malagueira, Évora

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2487/
20000705; identificação de pessoa colectiva n.º 504958070; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20010919.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Rua do Professor Francisco Varela da Costa,
2-A, em Évora.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555340

ANTÓNIO PEPE & MARIA LUCINDA, L.DA

Sede: Rua de João José Perdigão, 17,
São Bento do Mato, Azaruja

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1014/
870330; identificação de pessoa colectiva n.º 501627790; inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 9 e 10/20010918.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A alteração parcial do contrato quanto ao artigo 7.º que passou a

ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.

Inscrição n.º 1, (of.) apresentação n.º 7/20010918 � Foi ainda
registada a cessação de funções da gerente Maria Lucinda Martins
Duque da Silva Marques, por renúncia de 25 de Junho de 2001.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, (of.) apresentação n.º 8/
20010918 � Foi ainda registada a cessação de funções do gerente
António José Duque da Silva Marques, por renúncia de 25 de Ju-
nho de 2001.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555316

MINOLTÉCNICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 2, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1019/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501811966; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20010919.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e é for-
mado por três quotas de valor nominal de 2135; 1932,5 euros;
932,5 euros, pertencentes aos sócios Manuel António Condeço Vi-
tal; Joaquim Francisco e Florival da Conceição Melro.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555324

ROSADO & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Parque Industrial, Rua A, 9, lote 5-P, 12,
São Bento do Mato, Azaruja

Capital social: 125 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2711/
20010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte, da qual são sócios: António Manuel Pulga Rosado,
casado com Conceição Aurora Bonito Recto Rosado em comunhão de
adquiridos; João Pedro Recto Rosado e Paulo Jorge Tecto Rosado,
solteiros, maiores, Azaruja, Rua Nova Atrás do Palacete, 8-A.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosado do & Filhos � Cons-
trução Civil e Obras Públicas, L.da e tem a sua sede na vila de
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Azaruja, no Parque Industrial, Rua A, 9, lote 5-P12, freguesia de São
Bento do Mato, deste concelho.

2 � Independentemente de deliberação social, podem os geren-
tes deslocar a sede social dentro da área do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � É ainda da competência da gerência a criação, mudança e
extinção de sucursais, agências, delegações e outras formas de re-
presentação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil
e obras públicas; construção de imóveis para venda; compra de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; compra e venda de
terrenos; promoção, gestão e realização de projectos; direcção e fis-
calização de empreitadas; compra de materiais de construção; alu-
guer de equipamentos e demolição de construção com operadora.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades ainda que com objecto diferente do seu e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 75 000 euros pertencente ao sócio, António Ma-
nuel Pulga Rosado; e duas no igual valor nominal de 25 000 euros,
uma de cada um dos sócios, João Pedro recto Rosado e Paulo Jorge
Recto Rosado.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade pertence a todos os
sócios, desde já, nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do sócio
gerente, António Manuel Pulga Rosado ou em conjunto a dos res-
tantes dois sócios gerentes.

§ 2.º Os gerentes, individual ou colectivamente, não podem obri-
gar a sociedade em fianças, abonações, letras de favor e outros do-
cumentos de interesse alheio aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento
da sociedade que terá direito de preferência.

§ único. Se mais de um sócio quiser usar do referido direito de
preferência, a quota será distribuída entre eles na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento
dos respectivos titulares:

a) Por interdição, falência ou insolvência de qualquer sócio;
b) Se o respectivo titular a ceder com infracção ao disposto no

artigo 5.º
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada, adjudicada

e em geral apreendida judicial ou administrativamente ou por qual-
quer outra forma subtraída ao poder de disposição do respectivo ti-
tular;

d) Quando a actividade do sócio for nociva à sociedade e reco-
nhecida pela totalidade dos outros sócios; e

e) Em caso de divórcio ou separação judicial desde que a quota
não fique a pertencer ao titular daquela.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,
posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substi-
tuição, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas
a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555278

REDONDO

SOCIEDADE AGRÍCOLA CONDADO DE AZINHOSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 211/
010910; inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 4 e 5/010910.

Certifico que por escritura de 26 de Julho de 2001, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante
da escritura, lavrada a fl. 7 do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 498-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa.

Estatutos

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade civil, constituída sob a forma de sociedade anó-
nima e por tempo indeterminado, adopta a firma Sociedade Agríco-
la Condado de Azinhoso, S. A., e rege-se pelo presente contrato de
sociedade e pela legislação aplicável às sociedades anónimas.

2 � A Sociedade tem a sua sede em Portugal, na Herdade do
Mouro, Regueira e Quinta da Espinheira, freguesia de Redondo,
concelho de Redondo.

3 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação da
Sociedade, em território nacional ou estrangeiro, onde e quando
entender conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A Sociedade tem por objecto a actividade agrícola, pecuária,
vitivinícola, oleícola e agro-industrial em propriedades próprias ou
arrendadas e comercialização de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas.

2 � 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 de outras sociedades, ainda que,
tanto num caso, como noutro, tais sociedades tenham objecto social
diferente, associar-se com quaisquer pessoas singulares ou colecti-
vas ou a quaisquer agrupamentos complementares de empresa, as-
sociações em participação ou consórcios ou entidades de natureza
semelhante, e participar na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
385 000 euros.

2 � O capital social é representado por 77 000 acções, com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

3 � Todas as acções são ao portador, convertíveis em acções
nominativas, a pedido e à custa dos accionistas, podendo ser repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 ou 10 000 acções.

4 � O conselho de administração fica autorizado a elevar, por uma
ou mais vezes, em numerário, o capital social até ao limite total de
405 000 euros, fixando a forma e as condições da respectiva subscrição.

5 � A autorização conferida no número anterior é válida pelo
prazo máximo permitido por lei e poderá ser prorrogada, por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

Quando a lei o permita, poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

Acções preferenciais sem voto e acções remíveis

A Sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, remíveis
ou não, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Transmissibilidade das acções nominativas

1 � As acções nominativas são livremente transmissíveis entre os
accionistas.
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2 � A transmissibilidade das acções nominativas para terceiros
está dependente do consentimento do conselho de administração, no
caso de não ser exercido direito de preferência pelos accionistas,
conforme previsto nos n.os 4 a 7 do presente artigo.

3 � O consentimento deverá ser prestado no prazo de 60 dias
após o decurso do prazo de 20 dias previsto no n.º 6 do presente
artigo, obrigando-se a Sociedade, no caso de recusa lícita, a fazer
adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço e paga-
mento para que foi solicitado o consentimento.

4 � Os accionistas têm direito de preferência na proporção das
acções de que sejam titulares.

5 � O accionista obrigado à preferência, nos termos do n.º 4,
comunicará por escrito à Sociedade, através do conselho de admi-
nistração, do objecto da alienação, preço e condições de pagamento.

6 � O conselho de administração avisará os accionistas, através
de carta registada com aviso de recepção, para no prazo de 20 dias
contados da expedição da carta, comparecerem na sede da Sociedade,
munidos dos respectivos títulos a fim de exercerem a preferência,
atribuindo-se as acções na respectiva proporção.

7 � O direito de preferência será exercido nas mesmas condições
de preço e pagamento acordadas com o adquirente, sem prejuízo de
serem observadas as disposições aplicáveis quanto ao consentimento
da Sociedade, nos casos de transmissão, gratuita ou de simulação de
preço.

8 � A Sociedade não reconhece por efeito algum, incluindo os
direitos de voto e ao dividendo, transmissões violadoras do estipu-
lado neste artigo.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A Sociedade poderá emitir obrigações e outros valores mobiliá-
rios, nominativos ou ao portador, nos termos da lei ou nas condi-
ções que venham a ser aprovadas pelo conselho de administração.

ARTIGO 8.º

Forma dos valores mobiliários

Os valores mobiliários emitidos pela Sociedade poderão revestir
a forma escritural ou titulada.

ARTIGO 9.º

Valores mobiliários próprios

A Sociedade poderá adquirir acções, obrigações e outros valores
mobiliários próprios.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais acções em seu
nome, devidamente registadas junto do emitente, depositadas na sede
social ou em instituições de crédito ou, tratando-se de acções escri-
turais, escrituradas em seu nome.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto; os accionistas pos-
suidores de um número de acções inferior a 100 poderão agrupar-
se de forma a completar esse número, fazendo-se então representar
por qualquer um dos agrupados.

3 � Os sócios podem fazer-se representar na assembleia geral por
qualquer pessoa, devendo a representação ser acreditada por meio
de simples escrito particular.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

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

ARTIGO 12.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas mediante publicação de anúncio nos termos da lei, ou por

cartas registadas enviadas aos accionistas e expedidas com, pelo
menos, 22 dias de antecedência em, relação à data da reunião da
assembleia.

2 � Na primeira convocatória pode desde logo ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funci-
onar na primeira data marcada.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo
menos, acções correspondentes a 5% do capital social da Sociedade
e que lho requeiram em carta, com assinatura reconhecida por no-
tário, em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na
ordem do dia e se justifique a necessidade de se reunir a assembleia.

ARTIGO 13.º

Deliberações da assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções 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.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição do conselho de administração

1 � A administração da Sociedade será exercida por um conse-
lho de administração composto por três, cinco ou sete membros que
podem ou não ser accionistas.

2 � Compete à assembleia geral definir a modalidade e montante da
caução que deverá ser prestada por cada um dos administradores ou,
se assim não o entender e for permitidos, dispensá-los de tal prestação.

3 � O conselho de administração designará de entre os seus
membros o respectivo presidente.

4 � Na falta e impedimento definitivos de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tenha sido eleito.

5 � Os administradores poderão escolher, de entre si, um admi-
nistrador-delegado ou uma comissão executiva, os quais terão os
poderes de gestão que lhe forem expressamente cometidos.

6 � A comissão executiva será composta por um número ímpar
de membros, competindo ao conselho de administração estabelecer
a sua composição e modo de funcionamento.

ARTIGO 15.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração deverá reunir sempre que for
convocado pelo presidente ou por dois administradores.

2 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente; as cartas de representação ficarão anexas à acta da
reunião respectiva.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho de administração

1 � Cabem ao conselho de administração, os mais amplos pode-
res de gerência, representando a Sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, assim como deliberar sobre qualquer assunto
da administração da Sociedade, nomeadamente os indicados no ar-
tigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais, e ainda, pactuar
com os devedores e credores, confessar, desistir ou transigir em
quaisquer acções, bem como comprometer-se em árbitros.

2 � A assembleia geral poderá conferir a um ou mais adminis-
tradores da Sociedade poderes delegados, com o âmbito definido pela
respectiva deliberação.

ARTIGO 17.º

Foram de obrigar a Sociedade

A Sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do administrador-delegado;
b) Pela assinatura de dois membros da comissão executiva, nos

termos da delegação expressa de poderes que lhe for feita;
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c) Pela assinatura de dois administradores;
d) Pela assinatura de um administrador e de um procurador com

poderes bastantes;
e) Pela assinatura de um único procurador com poderes bastan-

tes, se tal constar expressamente da respectiva procuração.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A fiscalização da Sociedade será exercida, nos termos da lei,
por um fiscal único que deve ser revisor oficial de contas ou socie-
dade de revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 19.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único,
assim como o presidente e o secretário da mesa da assembleia geral
serão por esta eleitos de dois em dois anos, sendo permitida a sua
reeleição uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 20.º

Remuneração dos membros do conselho de administração
e do fiscal único

Os membros do conselho de administração e do fiscal único
auferirão as remunerações mensais que lhe forem fixadas em assem-
bleia geral ou por uma comissão constituída por três membros que
deverão ser accionistas, especialmente feita para o efeito de dois em
dois anos, pela assembleia geral, sendo permitida a sua reeleição uma
ou mais vezes.

CAPÍTULO IV
Aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

Atribuição de lucros

1 � Os lucros líquidos da Sociedade, apurados em cada exercí-
cio, depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas im-
postas por lei, terão a aplicação, para reservas e ou dividendos, que
a assembleia geral deliberar.

2 � Os lucros de cada exercício poderão, até à sua totalidade, ser
levados a reservas.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução

A Sociedade dissolve-se por deliberação dos sócios e nos demais
casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

Liquidação

Dissolvida a Sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação, e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatá-
rios os membros do conselho de administração em exercício.

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

Relatório (nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais).

1 � Introdução � Foi-nos solicitado que, ao abrigo do disposto
no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, procedêssemos
à verificação das entradas em espécie para a realização de 76 995 ac-

ções, com o valor nominal de 5 € cada uma, a que corresponde um
valor de 384 975 € da sociedade a constituir com a denominação
Sociedade Agrícola Condado de Azinhoso, S. A., com sede social no
Redondo e número provisório de identificação de pessoa colectiva
P 505570343, a subscrever por José Luís d�Andrade de Vasconcellos
e Souza.

2 � Descrição dos bens. � Os bens a transferir para a Sociedade
Agrícola Condado de Azinhoso, S. A. são os seguintes:

i) A parte rústica do prédio denominado Monte da Regueira, sito
na freguesia e concelho do Redondo, registado na Conservatória do
Registo Predial desse concelho, sob o n.º 02572/230301, com a área
de 76,9500 hectares, destinada a realizar 76 845 acções, equivalen-
tes ao valor de 384 225 €;

ii) A parte urbana desses mesmo prédio, descrito na competente
matriz sob o artigo 1458, composto por 10 compartimentos térreos
e um celeiro, destinada a realizar o valor de 150 acções, equivalen-
tes a 750 €.

O valor resultante, localização e preços de mercado praticados na
região em prédios desta natureza, assumindo uma situação de equi-
líbrio de procura e oferta, mostra-se superior ao valor do capital a
realizar.

3 � Titularidade. � Verificámos a titularidade dos prédios acima
referidos a favor de José Luís d�Andrade de Vasconcellos de Sou-
za, conforme certidão actual de teor de descrição e de todas as ins-
crições em vigor da Conservatória do registo Predial do Redondo.

4 � Conclusão. � Considerando as verificações efectuadas
quanto à existência, critério de valorização adoptado e titularidade
dos imóveis a transmitir para a Sociedade para realização das ac-
ções subscritas por José Luís d�Andrade de Vasconcellos de Sou-
za, é nossa convicção que o valor patrimonial atribuído a esses bens
não é inferior ao valor de 384 975 €, correspondente ao valor no-
minal de 76 995 acções a realizar.

5 � Validade do relatório. � Este relatório tem a validade de
90 dias, pelo que a escritura de constituição da Sociedade deverá ser
celebrada nesse prazo.

29 de Junho de 2001. � Pereira Rosa, Victor Ladeiro, SROC,
representada por Victor Manuel Leitão Ladeiro (n.º 651).

Mais certifico que, pela mesma escritura, foram designados os
órgãos sociais para o mandato de 2001/2002 a saber:

Conselho de administração: presidente � José Luís d�Andrade de
Vasconcellos de Souza, casado, mas separado judicialmente de pessoas
e bens, residente na Herdade do Freixo, redondo; vogais: José Luís de
Mello Vasconcellos e Souza, casado, residente na Quinta dos Manos,
Bairro da Martinha, Estoril, Cascais; Pedro Paulo de Mello Vasconce-
los e Sousa, casado, residente na Casa de Santar, Santar, Nelas; Rafael
Piccioto, casado, residente na Casa de Santar, Santar, Nelas e Daniel
Piccioto, casado, residente na Casa de Santar, Santar, Nelas.

Fiscalização: fiscal único efectivo: João António Correia Vieira
Cascão, revisor oficial de contas n.º 1002, casado, residente na Tra-
vessa do Marquês de Pombal, 1, Lagoa; e suplente: Maria Helena
Alves de Oliveira Diogo, revisor oficial de contas n.º 943, solteira,
maior, residente na Praceta de D. Nuno Álvares Pereira, 20, 5.º, F,
Matosinhos.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 08941157

FARO
MONCHIQUE

GRACINDO & MATIAS, CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua de Bemparece, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 208/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º P 505599567; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/010917.

Certifico que entre Ricardo Manuel Narciso Matias, solteiro,
maior, e Gracindo Vila Narciso Matias casado com Maria Valentina
Varela Manuel Narciso Matias, na comunhão geral, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gracindo & Matias, Carpin-
taria, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bemparece, na vila,
freguesia e concelho de Monchique.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em carpintaria, abate e corte de
árvores e sua transformação.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação

da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 05769922

SILVES

CONSTRUÇÕES VALE MILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1702/
20010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010914.

Certifico que por escritura lavrada em 12 de Setembro de 2001,
a fl. 35 do livro de notas para escrituras diversas n.º 63-A do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são: Olav Johan
Reinass e mulher Bente Andreassen que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Vale Milhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Bernar-
dino Ramos, 18, na aldeia e freguesia de São Marcos da Serra, con-
celho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas. Promoção imobiliária. Compra e venda de imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim. Decoração de interiores. Importa-
ção, exportação e comercialização de materiais para a construção e
decoração.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462864

TERRA COLORIDA � JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1700/
20010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010911.

Certifico que por escritura lavrada em 10 de Setembro de 2001,
a fl. 119 do livro de notas para escrituras diversas n.º 62-A do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são: António
da Encarnação dos Santos Miguel e mulher Christine Baumkirch
Miguel que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Terra Colorida � Jardina-
gem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, 4,
na vila e freguesia de Armação de Pera, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
jardins; comércio de flores e plantas; comércio de apetrechos de
jardinagem.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462830

DETALGAR, DETERGENTES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1701/
20010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010913.

Certifico que por escritura lavrada em 11 de Maio de 2001, a
fl. 23 do livro de notas para escrituras diversas n.º 49-A do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi

constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são: Rui Osvaldo
Fernandes da Silva e mulher Natália Braz Guerreiro da Silva que
se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DETALGAR, Detergentes do
Algarve, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Soalheira, aldeia e
freguesia de Algoz, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mercialização e fabrico de detergentes e plásticos, importação e ex-
portação de equipamentos de manutenção e limpeza industrial.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Osvaldo Fernan-
des da Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462856

ARISTOTRAPOS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1281/
960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503572357; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/20010913.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura lavrada em 7 de Setembro de 2001, a fl. 18 v.º do livro de
notas para escrituras diversas n.º 134-F do Cartório Notarial de Sil-
ves, com a dissolução e encerramento da liquidação, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462872
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SUL HABITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 911/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 502295716; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 11 e 12/20010913.

Certifico que ficou depositado na pasta respectiva a fotocópia da
escritura lavrada em 23 de Agosto de 2001, a fl. 36 do livro de no-
tas para escrituras diversas n.º 59-C do Cartório Notarial de Ourique,
com a nomeação de Florêncio da Encarnação Martins, para o cargo
de gerente.

Data de deliberação: 23 de Agosto de 2001.

Certifico ainda que, na sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato, tendo em consequência os artigos 3.º e 4.º do
respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros, repartido em duas quotas, ambas no valor nominal
de 2500 euros, pertencendo uma ao sócio Francisco Manuel Cabrita
Mendes Coelho e outra ao sócio Florêncio da Encarnação Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoan-
te for deliberado em assembleia geral e dispensada de caução, bem
como a representação da sociedade, em juízo e fora dele, pertence
aos sócios Francisco Manuel Cabrita Mendes Coelho e Florêncio da
Encarnação Martins, sendo necessário para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, a assinatura conjunta dos dois ge-
rentes.

2 � (Mantém-se igual.)

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

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462813

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

JÚLIO BALTAZAR & FILHOS, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 25/891204; identificação de pessoa colectiva n.º 502252960;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 1/010924.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Carlos Manuel da Costa
Oliveira, por renúncia em 11 de Agosto de 2001.

A Conservadora, Isabel Filipa Pereira de Carvalho Monteiro.
12225169

GOUVEIA

CONSTRUÇÕES AVELINO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 489/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º P 505428296; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010905.

Certifico que, entre Avelino Oliva Alves, casado com Maria de
Lurdes Fernandes dos Santos Alves, na comunhão de adquiridos,
Rua do Cimo do Povo, Vila Franca da Serra, Gouveia, e Nuno
Miguel dos Santos Alves, solteiro, maior, Rua do Cimo do Povo,
Vila Franca da Serra, Gouveia, foi celebrado um contrato de socie-
dade que se regerá nos termos constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Avelino Alves, L.da

e tem a sua sede na Avenida do Dr. Mário Figueira, freguesia de

Vila Franca da Serra, no concelho de Gouveia, e durará por tempo
indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar filiais, sucursais ou outras formas de representa-
ção nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção e reparação de
edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), e encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro, já depositado na conta social, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Avelino Oliva
Alves e Nuno Miguel dos Santos Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remune-
rada ou não conforme deliberado for em assembleia geral, pertence
a dois gerentes, sócios ou não sócios, ficando desde já nomeados
gerentes, os sócios Avelino Oliva Alves e Nuno Miguel dos Santos
Alves.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente Avelino Oliva Alves.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar sob qualquer forma no capital so-
cial de sociedades existentes ou a constituir mesmo com objecto
social diferente, e em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

Depende do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a
estranhos, gozando sempre a sociedade do direito de preferência na
aquisição, o qual de seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social inicial, ficando todos os sócios
obrigados à sua prestação, e na proporção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 07109512

CONSTRUÇÕES � CARLOS SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 491/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505764156; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010919.

Certifico que, entre Carlos Augusto Campos Silvestre e esposa
Maria da Glória Bernardo Brites Silvestre, casados na comunhão de
adquiridos, residentes em Arcozelo, Gouveia, foi celebrado um con-
trato de sociedade que se regerá nos termos constantes dos seguin-
tes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � Carlos Silves-
tre, L.da, e tem a sua sede no Bairro da Serrã, 18, na freguesia de
Arcozelo da Serra, concelho de Gouveia.
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2.º

A referida sociedade tem por objecto, a construção de edifícios e
compra e venda de materiais de construção.

3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$ e corresponde à soma de
duas iguais, cada uma delas no valor nominal de 2500 euros, cor-
respondente a 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Augusto Campos Silvestre e Maria da Glória Bernardo Brites.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em qualquer acto ou
contrato, bem como para a plena representação da mesma em Juízo
ou fora dele, activa ou passivamente é necessária e suficiente a as-
sinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica dependente
do consentimento escrito da sociedade que nela terá direito de pre-
ferência. Não querendo esta preferir terão, a seguir igual direito os
sócios não cedentes, na proporção das suas quotas, se mais de um
quiser optar.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, enviadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
indicando sempre a data, hora e local da reunião, bem como o ob-
jecto desta.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 07111436

SEIA

TÁXIS � RAMIRO DA COSTA CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 808/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505458993; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010906.

Certifico que Ramiro da Costa Cabral, casado com Miraldiria Fer-
nandes, na comunhão geral e residente em Santa Marinha, Seia, cons-
tituiu a sociedade unipessoal que se regerá pelo pacto social constan-
te dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TÁXIS � Ramiro da Costa Cabral,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no Bairro da Baganheira, 20, San-
ta Marinha, Seia.

2.º

O seu objecto social consiste na exploração de táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente ao
único sócio Ramiro da Costa Cabral.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio único que desde já fica
nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo necessária a sua assinatura para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do dinheiro depositado na Agência do Crédito Predial Portu-
guês, S. A., em Seia, correspondente ao capital social, para paga-
mento das despesas e equipamentos necessários ao exercício da ac-
tividade que a sociedade se propõe desenvolver.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 13809954

LEIRIA
ANSIÃO

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA 18 MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 695/
010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010919.

Certifico que entre Humberto Peixoto Lourenço, casada com
Maria Benilde Simões Gonçalves, na comunhão de adquiridos, Ur-
banização António Gonçalves, lote 13, Ansião, e José da Ascenção
Gonçalves, divorciado, Ramalheira, Pousaflores, Ansião, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Imobiliária 18 de
Maio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio dos Olhos de Água, lugar
de Moinhos das Moitas, freguesia e concelho de Ansião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reconstrução de edifícios,
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim e como actividade secundária o arrendamento de bens
imóveis e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 euros (equivalente a 7 016 870$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 17 500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Humberto Peixoto Lourenço e
José de Ascenção Gonçalves.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao quíntuplo do capital social reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.
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ARTIGO 10.º

Fica vedado aos sócios o direito de exercerem actividades concor-
rentes aos negócios sociais da sociedade.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 15985024

BOMBARRAL

PADARIA � PASTELARIA POENSE, SOCIEDADE
DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 418/940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109;
recebido em: 12092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 13999699

ALBERTO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 71/
680517; identificação de pessoa colectiva n.º 500012989; recebi-
do em: 28062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 13998323

CAFÉ SNACK-BAR UNIÃO DE AMIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 515/971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504002171;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20010914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi feito o se-
guinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Junho de 2001.

Foi conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 13999605

HIDRONART � SOLUÇÕES HIDROTÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 634/20010912; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/12092001.

Certifico que através de escritura de contrato de sociedade, lavrada
em 11 de Setembro de 2001, a fl. 10 do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 46 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades

das Empresas de Lisboa, entre Nuno Gonçalo David Artur e mulher
Carla Andreia Lopes Soares Artur, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe a qual se regerá pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIDRONART � Soluções
Hidrotérmicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,
23, ARM. Delgada, freguesia de Roliça, concelho do Bombarral.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em soluções hidrotérmicas, so-
luções climatização, multimédia, artes plásticas, comercialização dos
produtos relacionados com as actividades atrás referidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
no valor de 6000 euros pertencente ao sócio Nuno Gonçalo David
Artur, e outra no valor de 4000 euros pertencente à sócia Carla
Andreia Lopes Soares Artur.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Pelos outorgantes foi dito sob sua inteira responsabilidade que foi
efectuado o depósito das entradas em dinheiro já realizadas, no
Banco Comercial Português, Nova Rede, Agência de Alfeizerão, no
dia 10 deste mês.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 13999613

NAZARÉ

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
DO VALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 31;
identificação de pessoa colectiva n.º 501588442.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571257

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TALHOS CENTRAL
DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 41;
identificação de pessoa colectiva n.º 500870241.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571265

A. J. LOPES DE OLIVEIRA E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 503730939.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571168

FARVAL � FAIANÇAS ARTÍSTICAS E DECORATIVAS
DE VALADO DOS FRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 143;
identificação de pessoa colectiva n.º 501502114.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571176

ELECTRO CARDEIRA & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 502517190.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571222

ELECTRO � NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 253;
identificação de pessoa colectiva n.º 502747480.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571192

NAZACARP � CARPINTEIROS DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518905.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571206

CAFÉ � BAR ZÉ DO ANÍBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 112;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044683.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571109

IMONAZA � CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 43;
identificação de pessoa colectiva n.º 502073756.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571095

TALHO NOVO NAZARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 88;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316012.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571087



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 31 de Outubro de 2001 23 468-(183)

SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 139;
identificação de pessoa colectiva n.º 500904340.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571079

NAZAINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 505224992.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571060

JULIAGRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 324;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665134.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571273

AUTO REPARADORA DE NEVES & RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 28;
identificação de pessoa colectiva n.º 502310561.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571281

CAETANO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 502944030.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 19 de Ju-
lho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571214

AQUASOL � CANALIZAÇÕES E EQUIPAMENTO SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 18;
identificação de pessoa colectiva n.º 502341610.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571230

SANTOS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 86;
identificação de pessoa colectiva n.º 501554866.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571249

FREIRE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 503602191.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571141

ROCHA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 125;
identificação de pessoa colectiva n.º 502355581.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571150

J. S. A. � PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 503074861.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 5 de Junho
de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documentos de
prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571052

NAZAPOC, ORGANIZAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 69;
identificação de pessoa colectiva n.º 502870079.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571044

COPERMAR � COMÉRCIO DE PEIXE FRESCO
E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 153;
identificação de pessoa colectiva n.º 501874518.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571033
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JOÃO MIGUEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 504542770.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 25 de Ju-
lho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571028

CENTRO CLÍNICO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 292;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481494.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 27 de
Agosto de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571010

TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS
E HORTÍCOLAS � MIGUEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 504671383.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Ju-
nho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13571001

VIVAMENTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503248126.

Certifico que em relação à sociedade VIVAMENTE � Importa-
ção e Exportação, L.da, em 28 de Junho de 2001, foram depositados
na pasta respectiva, os documentos de prestações de contas, referen-
tes aos exercício do ano 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570994

NAZARÉTUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 80;
identificação de pessoa colectiva n.º 500998345.

Certifico que em relação à sociedade NAZARÉTUR � Sociedade
de Empreendimentos Turísticos, S. A., em 28 de Junho de 2001,
foram depositados na pasta respectiva, os documentos de prestações
de contas, referentes aos exercício do ano 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570986

PAULENA � ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 161;
identificação de pessoa colectiva n.º 502150432.

Certifico que em relação à sociedade PAULENA � Artesa-
nato, L.da, em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta res-

pectiva, os documentos de prestações de contas, referentes aos exer-
cício do ano 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570978

PASTELARIA AVÓ ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 502376902.

Certifico que em relação à sociedade Pastelaria Avó Rosa, L.da, em
29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestações de contas, referentes aos exercício do ano
2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570960

BIG BIJOU � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 438;
identificação de pessoa colectiva n.º 504951521.

Certifico que em relação à sociedade BIG BIJOU � Comércio de
Ourivesaria, L.da, em 28 de Junho de 2001, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos de prestações de contas, referentes
aos exercício do ano 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570951

CLÍNICA DE NOSSA SENHORA DA MEMÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 281;
identificação de pessoa colectiva n.º 501488464.

Certifico que em relação à sociedade Clínica de Nossa Senhora
da Memória, L.da, em 26 de Junho de 2001, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos de prestações de contas, referentes
aos exercício do ano 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570943

A GARRAFEIRA ALCOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 360;
identificação de pessoa colectiva n.º 501777512.

Certifico que em relação à sociedade A Garrafeira Alcoa, L.da, em
27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva, os
documentos de prestações de contas, referentes aos exercício do ano
2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570935

UMECO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 504049135.

Certifico que em relação à sociedade UMECO � Actividades
Hoteleiras, L.da, em 26 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva, os documentos de prestações de contas, referentes aos
exercício do ano 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570927
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LISBOA
ALENQUER

BOM PERÚ � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1826/
010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505660270 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010730.

Certifico que em 30 de Julho de 2001 entre José Joaquim Lou-
renço Ferreira, solteiro; Maria da Conceição Pereira de Araújo, sol-
teiro e André Filipe de Araújo Ferreira, solteiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BOM PERÚ � Sociedade
Avícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta, 6, no Lugar
de Labrugeira, freguesia de Ventosa, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços avícolas
e criação de aves.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de 3 meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034154

ALEMDECORAÇÕES � ESTUCAGEM,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1824/010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505621070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010730.

Certifico que em 18 de Julho de 2001, foi constituída a sociedade
em epígrafe pelo único sócio, Nuno Miguel dos Santos Tomás, sol-
teiro, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma ALEMDECORAÇÕES � Estuca-
gem, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua José

Tomás, 12, em Penafirme da Mata, freguesia de Olhalvo, concelho
de Alenquer.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar delegações e
sucursais em todo o território nacional.

2.º

O objecto da sociedade será a actividade de estucagem, interior e
exterior em edifícios ou outras obras de construção civil, ornamen-
tos em estuque e decoração de interiores.

3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,
e corresponde a uma única quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao único sócio Nuno Miguel dos Santos Tomás.

4.º

A gerência, da sociedade com ou sem remuneração será exercida
pelo único sócio Nuno Miguel dos Santos Tomás e pela não sócia
Sofia da Cunha Mendonça, solteira, maior, residente na vivenda
Sãozinha, em Atougia, freguesia de Abrigada, concelho de Alenquer,
desde já nomeados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer
um dos gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, em operações bancárias de crédito e de débito, bem como
em juízo e fora dele.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, para fazer face a despesas de instalação da sociedade,
compra de material e equipamentos, e outras relacionadas com o
objecto social.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034146

JOÃO VERDILHEIRO � REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1845/010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505634660;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010822.

Certifico que em 2 de Agosto de 2001, entre João Manuel Gomes
Verdilheiro e Maria da Piedade Simões Pedro Verdilheiro, casados
entre si em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma de JOÃO VERDILHEIRO � Repara-
ção Auto, L.da, vai ter a sua sede na Rua da Grécia, 16, no Lugar de
Casais da Marmeleira, freguesia de Cadafais, concelho de Alenquer.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da so-
ciedade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe.

2.º

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

3.º

O seu objecto consiste na reparação de automóveis.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral
pertence ao sócio Manuel Gomes Verdilheiro, desde já nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade que tem
direito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os só-
cios não cedentes.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer dos sócios, mas continuará com um os herdeiros do
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falecido nomeado pelos outros ou com um representante do interdi-
to ou inabilitado.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento da conta do capital social da sociedade das quantias
necessárias para pagamento das despesas inerentes à sua constitui-
ção, registo e instalação.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029215

MANUELA POMBO � METALOMECÂNICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1847/010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505637375;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010822.

Certifico que em 2 de Agosto de 2001, foi constituída a sociedade
em epígrafe pela única sócia Maria Manuela Ivo Pombo Rodrigues,
viúva, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma de MANUELA POMBO � Metalo-
mecânica, Sociedade Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua 1.º
de Maio, 7, 3.º direito, na vila e freguesia do Carregado, concelho
de Alenquer.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da so-
ciedade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe.

2.º

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

3.º

O seu objecto consiste em metalomecânica e serralharia.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pertence à única sócia,
desde já nomeada gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade.

5.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
da sócia, mas continuará com um dos herdeiros da falecida nomeado
pelos outros ou com um representante do interdito ou inabilitado.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento da conta do capital social da sociedade das quantias
necessárias para pagamento das despesas inerentes à sua constitui-
ção, registo e instalação.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034162

PEIXARIA LIDERGEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1846/010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505636344;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010822.

Certifico que em 2 de Agosto de 2001, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre: Maria de Lurdes de Sousa Alves e Mário Alves
Batista casados entre si em comunhão de adquiridos, que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma de Peixaria Lidergel, L.da, vai ter a sua
sede na Rua da Liberdade, 13, 1.º direito, na vila e freguesia do
Carregado, concelho de Alenquer.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da so-
ciedade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe.

2.º

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

3.º

O seu objecto consiste no comércio de pescado congelado.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence à sócia Maria de Lurdes de Sousa Alves, desde já nomeada
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade que tem
direito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os só-
cios não cedentes.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer dos sócios, mas continuará com um os herdeiros do
falecido nomeado pelos outros ou com um representante do interdi-
to ou inabilitado.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento da conta do capital social da sociedade das quantias
necessárias para pagamento das despesas inerentes à sua constitui-
ção, registo e instalação.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16345460

A PALMEIRA DO CARREGADO � PASTELARIA
E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1848/
010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505669978 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010827.

Certifico que em 3 de Agosto de 2001 entre João Nicolau Nunes
Sousa e Maria Gracinda Vieira Nunes Sousa casados entre si, em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma de A PALMEIRA DO CARREGA-
DO � Pastelaria e Snack Bar, L.da, vai ter a sua sede na vila e fregue-
sia do Carregado, na Rua Vaz Monteiro, 72, concelho de Alenquer.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da so-
ciedade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe.

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das duas quotas uma no valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio João Nicolau Nunes
Sousa, e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Gracinda Vieira Nunes Sousa.

3.º

O seu objecto consiste em café, pastelaria, snack bar e outras
actividades hoteleiras.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
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pertence ao sócio João Nicolau Nunes Sousa, desde já nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade que tem
direito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os só-
cios não cedentes.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação de qual-
quer dos sócios, mas continuará com um dos herdeiros do falecido nomeado
pelos outros ou com um representante do interdito ou inabilitado.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento da conta do capital social da sociedade das quantias
necessárias para pagamento das despesas inerentes à sua constitui-
ção, registo e instalação.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029207

ALMENDRA, MARIA � GABINETE DE ARQUITECTURA,
URBANISMO, DECORAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 571/
890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502142871; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 2 e 4/010719.

Certifico que: 1.º foi registado a cessação das funções de gerente,
por parte da ex-sócia, Rita Assoreira Almendra, por renúncia, em
29 de Março de 2001.

2.º Que foi registado o reforço de capital e alteração parcial do
contrato sendo: a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita:

Pela sócia, Maria Teresa Ribeiro Pinto Assoreira Almendra casa-
da com Heitor Hamilton Almendra em comunhão geral com a quan-
tia de 542 169$;

Pelo sócio António Manuel Assoreira Almendra, solteiro, com a
quantia de 60 241$, e dada a nova redacção aos artigos 4.º e 6.º, o
quais ficam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontrado-se integralmente reali-
zado em dinheiro por ambos os sócios, e corresponde à soma das
seguintes quotas:

Uma quota de 4500 euros, da sócia Maria Teresa Ribeiro Pinto
Assoreira Almendra;

Uma quota de 500 euros, do sócio António Manuel Assoreira
Almendra.

ARTIGO 6.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Ma-
ria Teresa Ribeiro Pinto Assoreira Almendra, já nomeada gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

3.º Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe o Rela-
tório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados ao exercício de 2000.

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

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques Bacelar Inês David.
13035029

CONSTRUÇÕES � JOÃO MÁRIO MATIAS AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1829/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505593823;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010802.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, entre Bárbara Isabel Nu-
nes Amaral e João Mário Matias Amaral, casados entre si em co-
munhão geral e Flávio João Nunes Amaral, solteiro, foi constituída
a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � João Má-
rio Matias Amaral, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede n o Casal de S. João, sito na Rua
da Fábrica na Labrugeira, freguesia de Ventosa, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

Objecto social

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

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas
iguais no valor nominal de 1250 euros cada, respectivamente perten-
centes aos sócios Flávio João Nunes Amaral e Bárbara Isabel Nu-
nes Amaral; e uma no valor nominal de 2500 euros, titulada pelo
sócio João Mário Matias Amaral.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos com a sociedade.

ARTIGO 4.º

Gerência

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 em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de apenas um dos seus gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Mário
Matias Amaral e Flávio João Nunes Amaral, os quais não serão
remunerados até deliberação em contrário tomada em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

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

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que posteriormente, sejam daquela criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas especificamente a um ou a al-
guns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será determinada pelo 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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

Lucros

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

ARTIGO 9.º

Disposições finais

Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar o capital social
depositados, para fazer face às despesas de constituição e instalação,
mesmo antes do registo definitivo da sociedade.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034138

QUINTA DA CORTEZIA VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 516/
880210; identificação de pessoa colectiva n.º 501931627; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 13/
010713.

Certifico que: 1.º Foi registada a recondução do designado órgão
de administração, por deliberação de 30 de Março de 2001, para o
triénio de 2001/2003.

Membro do órgão de administração:
Como administrador único: José Miguel Climaco Reis Catarino,

casado.
2.º Ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe o Rela-

tório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034618

AMADORA

ALBERTINA LUCAS GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 4614/830609; data do depósito: 010511.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14055341

CLARVI � ASSISTÊNCIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 5240/860423; data do depósito: 010511.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14055210

HANIL � DECORAÇÕES E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5860/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501940804 data do
depósito: 010514.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12289027

CONFEPLUS CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 6217/890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502107049;
data do depósito: 010515.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14458829

EUROTUBO � SOCIEDADE DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 2287/740717; identificação de pessoa colectiva n.º 500102481;
data do depósito: 010518.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14459388

M. DOIS J. � ESTUDOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 6994/901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502452200;
data do depósito: 010125.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14458101

M2 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 8489/931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503079642;
data do depósito: 010528.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12392057
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SANDVIK PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 4505/650219; identificação de pessoa colectiva n.º 500239681;
data do depósito: 010531.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14460106

EDIFER � SERVIÇOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 7741/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502789484;
data do depósito: 010501.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12393061

VERMELHINHO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 8694/940307; identificação de pessoa colectiva n.º 503169927;
data do depósito: 010430.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13211676

MELIOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 9410/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502060212;
data do depósito: 010507.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12393037

PRAXIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 8519/931105; identificação de pessoa colectiva n.º 503093807;
data do depósito: 010509.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10843710

GUIMAVI � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 9586/951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503534250;
data do depósito: 010509.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 1996, 1997, 1998, 1999 e
2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10843736

RITAGRA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 7300/891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502239964;
data do depósito: 010502.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13138332

AZEDO E SERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 6715/700617; identificação de pessoa colectiva n.º 500039887;
data do depósito: 010504.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14469570

EDIMETAL � INDUSTRIAS METALOMECÂNICAS
E ALUMÍNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 5996/900424; identificação de pessoa colectiva n.º 502004940;
data do depósito: 010430.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12377996

CARPINFER � CARPINTARIAS MECÂNICAS
E ARTÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 5995/900424; identificação de pessoa colectiva n.º 502004959;
data do depósito: 010430.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14468085

OS TRÊS D � CERVEJARIA CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 5509/870121; identificação de pessoa colectiva n.º 501770640;
data do depósito: 010508.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14469820

SUCATA CUSTÓDIO & CUSTÓDIO � COMPRA E VENDA
DE SUCATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 5211/860407; identificação de pessoa colectiva n.º 501652531;
data do depósito: 010507.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12068543

EDIFER � CONSTRUÇÕES PIRES COELHO
& FERNANDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 885/
660530; identificação de pessoa colectiva n.º 500090114; data do
depósito: 010430.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12390933

CARRIÇO E PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 746/
600803; identificação de pessoa colectiva n.º 500522774; data do
depósito: 010508.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14469839

CADAVAL

AVIÁRIO DO PINHEIRO DE FERREIRA & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 117/
810928; identificação de pessoa colectiva n.º 501284680.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial;

Que foi depositada a prestação de contas, exercício do ano de
2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 13123114

CONSCER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 382/
980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504062948; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20010920.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de aumento de capital, redenominação e altera-
ção parcial do contrato, montante do aumento de 12 050$, em di-
nheiro, subscrito por ambos os sócios da seguinte forma; António
Alves da Cruz, 8073$50; Maria Isabel Martins Mendes, 3976$50,
e, em consequência foi alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 16 750 euros, do
sócio António Alves da Cruz e uma de 8250 euros da sócia Maria
Isabel Martins Mendes.

Foi depositado o texto completo do contrato social na sua redac-
ção actualizada-

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 16981421

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BALSÂMICO � COMÉRCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 045/010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505260603;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/010504.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Balsâmico � Comércio de Pro-
dutos Biológicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Infante Dom Henri-
que, Cais da Pedra a Santa Apolónia, Armazém B, Loja 9, fregue-
sia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, importação, expor-
tação, comércio a retalho com distribuição ao domicílio e formação
na área de produtos biológicos nomeadamente alimentares, vestuá-
rio, tecidos, publicações, audiovisuais, produtos de higiene, limpe-
za, produtos para a agricultura bem como tudo que se relacione com
produção biológica e ecológica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
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do valor nominal de 19 000 euros, pertencente à sócia Sílvia Ercoli
e uma outra do valor nominal de 2000 euros pertencente ao sócio
José Manuel Gonçalves Serrão.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Sílvia Ercoli.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
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.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14454971

A. PEREIRA GOMES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 046/010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505422590;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/010504.

Certifico que Alice Pereira Gomes, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de A. Pereira Gomes � Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Duque de Palmela, 30,
6.º-C, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia e aos não sócios, José Luís Gomes Santiago, divorciado e
Manuelita de Fátima Pereira Fonseca, divorciada, residente na Ave-
nida Mouzinho de Albuquerque, 38, 3.º direito, Lisboa.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos.

4 � Fica proibido aos mandatários ou procuradores da sociedade
obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor, avais, abonações
e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14454980

ENGILABOR � EQUIPAMENTOS E PROJECTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 664/851004; identificação de pessoa colectiva n.º 500815739;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/010228.

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

quanto aos artigos 3.º e 4.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 2892$, realizado em

dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 6000 euros e corresponde à
soma de três quotas iguais de 2000 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � São gerentes os sócios Pedro da Cruz Barreto e José Joaquim
Barradas de Sousa, já designados.

Sócios:
1 � Pedro da Cruz Barreto.
2 � João Vicente Lourenço.
3 � José Joaquim Barradas de Sousa.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14454610
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BECIM � CORRETORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 499/801114; identificação de pessoa colectiva n.º 501100881;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 41/010504.

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

quanto ao artigo 3.º, Montante do reforço e como foi subs-
crito: 24 100$, por incorporação de reservas livres.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social
e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
33 900 euros, titulada em nome da sócia IPE � Investimentos e
Participações Empresariais, S. A., uma do valor nominal de
12 500 euros, titulada em nome da sócia Secil � Companhia Geral
de Cal e Cimento, S. A e uma outra do valor nominal de 3600 eu-
ros, titulada em nome da sócia Betão Liz, S. A.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 16514130

A MAGIA DO CAFÉ � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 044/010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505422646;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/010504.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Magia do Café � Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Shopping Center Mouras, Rua
Silva Tavares, Loja 80, freguesia do Lumiar, 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 ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simi-
lares, nomeadamente cafetaria, pastelaria e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

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.

Sócios:
1 � Ilda Maria Almeida dos Santos, solteira, maior, Urbanização

da Portela, Lote 197, 14.º D, Loures.
2 � Ana Bela de Almeida Santos Lourenço Gata, casada com

Luís Manuel Lourenço Gata Gonçalves, comunhão de adquiridos,
Urbanização da Portela, Lote 197, 14.º D, Loures.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14454963

E. P. S. � ENGENHARIA PEDAGÓGICA E SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 570/890504; identificação de pessoa colectiva n.º 502156554;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 9 de Janeiro de 2001.
Conselho de administração:
Presidente: Adolfo Manuel Rodrigues, Rua Alfredo Soares, 2, 8.º

Lisboa.
Vogais: Carlos Jorge Taborda Barata, Quinta das Palmeiras, Tor-

re 67, 16.º B, Oeiras e Rita Maria Pinheiro Ferreira Soares de Oli-
veira, Avenida Sidónio Pais, 16, 3.º direito, Lisboa.

Fiscal único:
Efectivo: Cristina Augusto Rocha Contreiras Cantante, Revisor

Oficial de Contas, Rua Luciano Cordeiro, 113, 6.º direito, Lisboa.
Suplente: Joaquim Manuel da Silva Neves, Revisor Oficial de

Contas, domicílio anterior.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091620

EDUARDO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 000/810522; identificação de pessoa colectiva n.º 501166521;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 28/010507.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 3 512 050$ em dinheiro e subscrito por todos os

sócios: José António Rodrigues Arrais, 461 590$; Isabel Maria
Martins Santos, 2 127 278$20; Victor dos Santos e Adelaide da
Conceição Cavaco Martins Santos, 461 590$ cada um.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, e é
formado por quatro quotas: uma de 15 100 euros, pertencente à só-
cia Isabel Maria Martins Santos, e três de 3300 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios José António Rodrigues Arrais,
Victor dos Santos e Adelaide da Conceição Cavaco Martins Santos.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13073184

EMPRESA DE TRANSPORTES ABIULENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 493/681108; identificação de pessoa colectiva n.º 500535760;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/010507.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

em partes iguais.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração e divide-
se em duas quotas iguais de 2500 euros, possuindo uma cada sócio.

Sócios:
1 � José Maria Freitas Amaral.
2 � Teresa Machado Ferraz.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12493791
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AUTO TÁXIS FERNANDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 564/671016; identificação de pessoa colectiva n.º 500552428;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 17 e 18/010507.

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

aos artigos 2.º e 5.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

2.º

A sede é em Lisboa, na Rua da Esperança, 37, 3.º, freguesia de
Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma, per-
tencentes a cada um dos sócios.

Sócios:
1 � Benjamim Agostinho Duarte.
2 � Alice Augusta Duarte.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13139215

AUTO TÁXIS MADRESSILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 944/670531; identificação de pessoa colectiva n.º 500457344;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/010507.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

em partes iguais.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, tituladas uma em
nome de cada sócio.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12493929

AUTO TÁXIS PÉROLA DO AMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 047/010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505319659;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010508.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Pérola do Amor, L.da,
e v ai ter a sua sede no concelho de Lisboa, na Rua do Cardal à
Graça, 20-B, freguesia de Graça.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes em
automóveis de aluguer a táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designado gerente o sócio Jaime Matias.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, bem
como em agrupamentos complementares de empresas.

Sócios:
1 � Jaime Matias, casado com Maria da Conceição Martins Dias

Matias, comunhão de adquiridos, Rua Estácio da Veiga, 14, rés-do-
chão esquerdo, Lisboa.

2 � Maria da Conceição Martins Dias Matias.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091603

BERNARDO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 048/010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505421011;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010508.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bernardo & Jesus, L.da

2 � A sua sede é em Lisboa, na Rua José Osório de Oliveira, 4,
2.º direito, freguesia da Ajuda.

3 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede dentro
do concelho de Lisboa, ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: O transporte de aluguer em veícu-
los automóveis ligeiros de passageiros.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e, corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4500 euros do sócio Serafim Bernardo, e outra de 2500 euros, da
sócia Guilhermina de Jesus Bernardo Rita.

4.º

A cessão de quotas a estranhos, depende sempre do consentimento
da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio
Serafim Bernardo, desde já nomeado gerente, e, que terá ou não
remuneração conforme então vier a ser deliberado.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção do gerente Se-
rafim Bernardo, ou de mandatário da sociedade, dentro os limites do
respectivo mandato.

3 � A sociedade pode constituir mandatários, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente fianças, abo-
nações, letras de favor, ou outros documentos de natureza seme-
lhante.
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6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os seus herdeiros ou representante, devendo
aqueles escolher um de entre si, que a todos represente, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outras formali-
dades e prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com uma antecedência mí-
nima de 15 dias.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091697

ATELIER CENTRAL ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5821/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503594300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 10 e 11/010504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cesação das funções da gerente: Cristina Isabel Martinez Sequeira

da Silva Núncio, por renúncia em 2 de Abril de 2001.
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, e corpo do

artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizada em dinheiro é de
2 000 000$, que corresponde à soma de duas quota: uma do valor
nominal de 1 800 000$, pertencente ao sócio José António Martinez
Sequeira da Silva e outra do valor nominal de 200 000$, pertencente
ao sócio Miguel Beleza Teixeira Seixas e Sousa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida pelo
sócio José António Martinez Sequeira da Silva, desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090488

ALMEIDA MENDES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6309/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503764639;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 39/010504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente: Luciana da Conceição Oliveira,

por renúncia, em 30 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13151517

EUROPA � LISBOA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 043/010504; identificação de pessoa colectiva
n.º 505251124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
010504.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Europa � Lisboa � Consul-
tores, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Quintinha, 54,
3.º, freguesia das Mercês.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo conselho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto toda e qualquer actividade de
aconselhamento e consultadoria especificamente nas áreas da proprie-
dade intelectual e do desenvolvimento económico, financeiro e so-
cial, podendo nomeadamente tomar iniciativas no âmbito nacional,
europeu e internacional em matéria de estudo, promoções e organi-
zação e formação, edição e publicção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Boris Christian Marcq, uma de 1500 eu-
ros, pertencente ao sócio Stephane Xavier Elie Georges Joiris, e uma
outra de 500 euros, pertencente à sócia Gabrielle Charlotte Marcq.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global igual a 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não ce-
dentes em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, serão exercidas por sócios ou não sócios, tudo conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência será exercida pelo sócio Boris Christian Marcq,

que desde já fica nomeado gerente.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários para determina-

dos actos ou categorias de actos.
5 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avais, letras de favor, fianças ou quaisquer outros ac-
tos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes, devendo os
herdeiros do falecido designar um de entre si que a todos represen-
te na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócios não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
c) Quando o sócio prejudique de forma notória os interesses da

sociedade;
d) Interdição, inabilitação, falência ou insolvência do respectivo

titular;
e) Se a quota for sujeita a arresto, penhora, ou arrematação judi-

cial;
f) Quando a quota tiver sido cedida com violação do disposto no

n.º 2 do artigo 4.º
2 � A amortização far-se-á nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

As reuniões da assembleia geral, quando a lei não exigir ou-
tras formalidades ou prazos, serão convocadas por meio de carta
registada, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.
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ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e a liquidação será efec-
tuada nos termos e condições deliberadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090542

BAZAR NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 782/511020; identificação de pessoa colectiva n.º 500520020;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/010507.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes em 16 de Abril de 1997, Jorge Alberto de

Amaro Nobre e Maria do Carmo de Amaro Nobre.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091557

ESPAÇO MIL E TRINTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9108/000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504982680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 3, 5 e 6/010507.

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

Barão, por renúncia em 10 de Abril de 2001.
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º
Sede: Avenida dos Estados Unidos da América, 73, 11.º direito,

freguesia de Campo Grande, Lisboa.
Designação de gerentes, em 26 de Abril de 2001.
Luís Filipe Ferreira Lopes Ribeiro Nunes e Renato Nuno Ferreira

Lopes Ribeiro Nunes.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Espaço Mil e Trinta �
Sociedade Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Esta-
dos Unidos da América, 73, 11.º direito, freguesia de Campo Gran-
de, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios Luís Filipe Ferreira Lopes Ribeiro Nunes e Renato Nuno
Ferreira Lopes Ribeiro Nunes.

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais geren-
tes, eleitos em assembleia geral;

b) A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091514

BOOTS HEALTHCARE � PORTUGAL
PRODUTOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7744/980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504225910;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 27/010507.

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

ao artigo 5.º
Reforço: 161 349$ em dinheiro e subscrito pelos sócios: Boots

Healthcare, S. A.: 161 204$; The boots Company, PLC, Patrícia
Alison Hartley e Catalina Luz Torrellas Liebana, 48$20, cada um.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 666 700 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguin-
tes quotas:

Uma do valor nominal de 666 400 euros, pertencente à sócia Boots
Healthcare, S. A.;

Uma do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia The
Boots Company, PLC;

Uma do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Patrícia
Alison Hartley, e

Uma do valor nominal de 100 euros, pertencente á sócia Catalina
Luz Torrelas Liebana.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14330776

ENGILABOR � EQUIPAMENTOS E PROJECTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 664/851004; identificação de pessoa colectiva n.º 500815739;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 28/010504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 6 de Março de 2001.
Maria Gabriela Turquel Costa Lourenço, Rua Francisco José Vi-

torino, 9, 3.º esquerdo, Linda-A-Velha.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090569

BALEALTUR � CONSTRUÇÕES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 601/741218; identificação de pessoa colectiva n.º 500305005;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/010504.

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

quanto aos artigos 3.º e 5.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 180 482 000$, realizado

em dinheiro e subscrito quanto a 30 140 500$, pelo sócio Abílio
Dias Cardoso, quanto a 50 100 500$, pelo sócio Rui Alexandre de
Penedo Aniceto e Dias Cardoso, quanto a 50 120 500$, por Ester
de Jesus Aniceto Dias Cardoso e quanto a 50 120 500$, por Pedro
Eduardo de Penedo Aniceto Dias Cardoso, estes dois últimos agora
admitidos como sócios.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 1 000 000 de euros, divi-
dido em quatro quotas iguais de 250 000 euros cada, pertencente uma
a cada um dos sócios Abílio Dias Cardoso, Ester de Jesus Aniceto
Dias Cardoso, Rui Alexandre de Penedo Aniceto e Dias Cardoso e
Pedro Eduardo de Penedo Aniceto Dias Cardoso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócios Abílio Dias
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Cardoso e Ester de Jesus Aniceto Dias Cardoso, desde já, nomea-
dos gerentes.

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

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14772825

ALMEIDA, SOARES, PARREIRA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 452/681113; identificação de pessoa colectiva n.º 500017000;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/010504.

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

quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 004 820$, realizado

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

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 10 000 euros, e en-
contra-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros cada, pertencendo cada uma aos sócios Mário Fernan-
des Parreira e Margarida de Assunção Cleto Parreira.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090496

DIAS & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 308/590131; identificação de pessoa colectiva n.º 500842418;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 33/010504.

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

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

dinheiro e subscrito quanto a 301 205$, pelo sócio António Rosa
Palma e quanto a 301 205$, pelos sócios Manuel Rosa Dias, Luís
Pedro Parreira Lobo Rosa e Ana Isabel Parreira Lobo Rosa Dias.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas,
2500 euros, pertencente ao sócio António Rosa Palma; 2500 euros,
pertencente a Manuel Rosa Dias, Luís Pedro Parreira Lobo Rosa
Dias e Ana Isabel Parreira Lobo Rosa Dias sem comum e sem de-
terminação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090801

BERNARDO & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 802/441221; identificação de pessoa colectiva n.º 500500700;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 20/010504.

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

quanto ao artigo 4.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 992 410$, realizado em

dinheiro e subscrito por todos os sócios, na proporção das suas quotas.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 500 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma ao sócio João Ribeiro e outra às sócias Maria José
de Matos Tavares e Maria da Graça Matos Tavares das Neves, em
comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090526

BIAS INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9756/010126; identificação de pessoa colectiva n.º 501236678;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/010126.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social, quanto ao artigo 2.º
Redacção do artigo alterado:

2.º

A sede da sociedade é no Campo Grande, 380, Entrada L, Piso
0-B, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede so-
cial do concelho de Amadora para o concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14414201

A. G. I. I. � ATLÂNTICO, GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8962/000321; identificação de pessoa colectiva n.º 502118148;
inscrição n.º 37; número e data da apresentação: 28/010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 7 de Março de 2001.
Conselho de administração:
Presidente: Miguel José Ribeiro Cadille, Praça Gonçalves Zarco,

22, entrada 1, 1.º, Porto.
Vogais: Joaquim Miguel Ribeirinho dos Santos Paupério, Avenida

das Forças Armadas, 133, Lote B, 7.º esquerdo, Lisboa e José Vi-
torino de Sousa Cardoso da Silva, Rua João Lisboa, 17, Lisboa.

Fiscal único:
Efectivo: João Fernandes & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Edifício Monumental, Avenida Praia da Vitó-
ria, 71-A, 11.º Lisboa.

Suplente: Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, Revisor Oficial de
Contas, Avenida da Igreja, 56, 3.º direito, Lisboa.

Prazo: Triénio 2001/2003.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12057509

AUTOMATIC DATA PROCESSING, SERVIÇOS (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6175/960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503843555;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/010508.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas:
Data da deliberação: 10 de Abril de 2001.
Temos da transformação:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se Automatic Data Processing Servi-
ços (Portugal) Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida Mar-
quês de Tomar, 69, 6.º Piso, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do concelho
ou para concelho limítrofe, e pode criar sucursais, filiais, agências
ou quaisquer outras formas locais de representação, quando e onde
tenha por conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a) a prestação de serviços de infor-
mática em geral, através da exploração em computador próprio, ou
de terceiros, de programas informáticos adquiridos ou desenvolvi-
dos especificamente para as necessidades dos seus clientes. Poderá
dedicar-se, ainda, em especial, à exploração de programas, à implan-
tação informática, à comercialização, distribuição e venda de com-
putadores, ao desenvolvimento, aluguer ou venda de programas in-
formáticos, à concepção, implantação e comercialização de
formulários e impressos para a automatização de empresas, bem
como a cursos de formação na área de informática, consultoria in-
formática e trabalhos de marketing directo; b) Produzir, elaborar,
comercializar, importar, exportar, distribuir, adquirir, vender e alu-
gar todo o tipo de software, hardware, equipamento informático e
respectivos acessórios; c) Providenciar serviços de financiamento no
âmbito dos objectivos da sociedade; d) Promover, investir, consti-
tuir, organizar, associar, e participar no capital social e nos valores
patrimoniais de todos os tipos de sociedade constituídas para fins
comerciais ou outras sociedades comerciais, associações, quer se trate
de serviços industriais, comerciais ou outros; e) Vender e comprar,
subscrever e adquirir transmitir ou deter, a coberto de qualquer tipo
legal, acções, interesses, e participações em outras sociedades; f)
Criação de todo o tipo de fábricas, �wokshops�, serviços, unidades
fabris e estabelecimentos comerciais para a prossecução dos objec-
tivos da sociedade; g) Deter, adquirir, transmitir, vender ou comprar
qualquer tipo de marcas comerciais, direito de autor, patentes e ou-
tros tipos de direitos de propriedade industrial e intelectual; h) Alu-
gar ou adquirir, a coberto de qualquer título legal, todo e qualquer
tipo de mercadorias, de valores patrimoniais, e de bens imóveis, que
possam ser convenientes para a prossecução dos objectivos da so-
ciedade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 45 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens sociais, e corresponde a uma única quota
naquele montante pertencente à sócia GST Transport Tourism, S. A.

ARTIGO 4.º

A sócia pode decidir que lhe sejam exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 100 vezes o capital so-
cial.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos
negociáveis, nos termos e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade competem a um o
mais gerentes designados pela sócia única, pelo período de 4 anos
sem prejuízo de reeleição.

2 � O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de
outro modo for decidido pela sócia única, podendo a sua eventual
remuneração consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros de exercício da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes ou
de um ou mais procuradores nos termos do respectivo mandato.

2 � Aos gerentes são conferidos ao mais amplos poderes, in-
cluindo os de comprar, vender, trespassar ou onerar bens imóveis ou
móveis, sujeitos ou não a registo, bem como para assinar, resolver
ou transmitir a posição da sociedade em quaisquer contratos de lo-
cação financeira relativos a bens móveis ou imóveis, incluindo, a

faculdade de dispor do direito ao arrendamento, dentro dos limites
da lei.

ARTIGO 8.º

A fiscalização da sociedade compete a um Revisor Oficial de
Contas ou um conselho fiscal com um  máximo de 3 membros, no-
meado por períodos de 4 anos sem prejuízo de reeleição.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como em sociedades com objecto
diferente, ou reguladas por lei especial, incluindo a participação
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

A representação voluntária de sócio, em deliberação que admita
tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 11.º

Dissolvida a sociedade por decisão da sócia única ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que
respeita ao activo como às obrigações, serão adjudicadas à sócia
única.

ARTIGO 12.º

1 � O exercício social encerra-se aos 30 dias de junho de cada
ano civil.

2 � A única sócia poderá decidir sobre o adiantamento de lucros
no decurso do exercício, nos termos previstos pela lei.

Disposição transitória

Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, do pacto social, os actuais
administradores serão reconduzidos no exercício das funções de
gerência.

Mais certifico que foi rectificada a redacção do artigo 3.º, a qual
é mais precisamente a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 45 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens sociais e corresponde a uma única quota
naquele montante, pertencente à sócia GSI Transport Tourisme, S. A.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091654

BAY NETWORKS PORTUGAL � REDES DE DADOS
PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6022/960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503669350;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida da Liberdade, 180-A, 3.º, fre-

guesia de S. José.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091727

A. F. � INVESTIMENTOS SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1756/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502454504;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 25, 26 e 27/010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Luís Maria França de Cas-

tro Pereia Coutinho, por renúncia em 26 de Janeiro de 2001.
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Designação, por cooptação em 6 de Fevereiro de 2001, ratificada
em 7 de Março de 2001, do administrador Fernando Jorge Filomeno
de Figueiredo Ribeiro, Rua Prof. Queiroz Veloso, Lote F.7, Lisboa.

Prazo: Triénio em curso 1999/2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 12057495

DIXONS COMERCIAL PROPRIEDADES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1401/900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502300507;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 18 a 20/
010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, Thomas Stephen Haines;

Robert Neil Schrager e António Vítor Conde de Morais Couto, por
destituição, em 23 de Fevereiro de 2001.

Designação de gerente, em 23 de Fevereiro de 2001:
Sophie Colette Yvette Goblet, Avenue General de Longueville, 10,

Bruxelas, Bélgica; Prazo: Quadriénio em curso (1998/2001).
Deslocação de sede: para a Avenida António Augusto de Aguiar,

19, 4.º esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 10874933

BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 825/830228; identificação de pessoa colectiva
n.º 501385932; inscrição n.º 56; número e data da apresenta-
ção: 35/20010504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal, em

28 de Março de 2001.
Prazo: quadriénio de 2001/2004
Conselho de administração: Ricardo Espírito Santo Silva Salga-

do, Rua Pedra da Nau, 141, Cascais; Manuel António Ribeiro
Serzedelo de Almeida, Lisboa, Avenida Sidónio Pais, 22, 2.º es-
querdo; José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi, Cascais, Avenida
da República, 579; Manuel António Gomes de Almeida Pinho, Lis-
boa, Rua D. Pedro V, 108, 4.º; Duarte José Borges Coutinho Espí-
rito Santo Silva, Lisboa, Rua das Amoreiras, 78, 12.º; António Es-
pírito Santo Silva Salgado, Cascais, Rua Ricardo Espírito Santo, 52;
José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, Cascais, Rua da Sauda-
de, 11, Bernard Basecqz, Luxemburgo, Rue des Roses, 42; Ulrich
Grete, Zumikon na Chapfstrasse, 56, Suíça; Manuel de Magalhães
Villas Boas, Londres, Harrington Gardens, 73, Miguel António Igre-
jas Horta e Costa, Estoril, Avenida da Holanda, 497, Bernardo Er-
nesto Simões Moniz da Maia, Lisboa, Calçada da Palma de Baixo,
8, 7.º B e C: Juan Monjardin Losada, Madrid, Almagre, 29; Rafael
Caldeira Castel-Branco Valverde; Lisboa, Rua da Graça, 16, Bloco
2, 3.º esquerdo; Christian Georges Jacques Minzolini, Lisboa, Rua
do Conde, Quinta; Francisco Ravara Cary, Lisboa, Rua das Chagas,
16, 3.º direito e Diogo Luís Ramon de Abreu, Lisboa, Rua Santo
António à Estrela, 42, 1.º

Conselho fiscal: Presidente: Bernardo Leite de Faria Espírito San-
to, Azeitão, Quinta do Perú; Tito Manuel das Neves Magalhães
Basto, Cascais, Avenida do Brasil, 33, Amável Calhau, Ribeiro da
Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Lisboa, Rua Artilharia 1, 104, 4.º esquerdo; Suplente: José Manuel
Macedo Pereira (Revisor Oficial de Contas), Lisboa, Avenida 5 de
Outubro, 115, 6.ºE.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090844

A. C. S. S. � CONSULTORIA, SERVIÇOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5779/960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503583340;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20010504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação; Data da aprovação das contas: 21 de

Março de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13088858

BANCO ESPÍRTIO SANTO DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 825/830228; identificação de pessoa colectiva
n.º 501385932; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27; número e
data da apresentação: 24/010402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede: para a Rua Alexandre Herculano, 38, fregue-

sia de Coração de Jesus.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 16514122

BROADWAY MALYAN PORTUGAL � ARQUITECTOS
E DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5885/960404; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 4 e 5/20010504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente: Richard John Manthorpe, por

renúncia em 20 de Abril de 2001.
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato,

quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 4 012 050$, realizado

em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de 4 009 596$ e 2454$.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 24 888 euros, per-
tencente à sócia Broadway Malyan Limited, e outra de 112 euros,
pertencente ao sócio Clive Walker.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13090470

EMPRESA DA VAGAROSA � SERVIÇOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 793/801031; identificação de pessoa colectiva n.º 501053662;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 46/20010504.

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

quanto ao artigo 4.º
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Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado em
dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as quan-
tias de: 602 361$ e 49$.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de 4900 euros, da sócia Maria da Glória
da Silva Dantas; e

Uma do valor nominal de 100 euros da sócia Susana Faria Maltez.
2 � São permitidas prestações suplementares de capital até ao

limite de 1 000 000 de euros.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14454998

EL TORKY, TRADING COMÉRCIO INTERNACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9908/010313; identificação de pessoa colectiva n.º 504650718;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010313.

Certifico que Saleh Moustafa Saleh Torky, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipes-
soal, a firma é constituída pela denominação El Torky, Trading
Comércio Internacional, Unipessoal, L.da, e tem sede no Centro Co-
mercial Habib, 90, Loja 38, em Lisboa, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou en-
cerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de repre-
sentação social, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a importação e exportação de
grande variedade de mercadorias, incluindo artesanato, produtos ali-
mentares, algodão e outros géneros de tecidos, tapeçarias, roupas e
mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a uma única quota pertencente a Saleh
Moustafa Saleh Torky.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá participar no capital de quaisquer ou-
tras sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto dife-
rente, em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar acções, quotas ou
obrigações próprias ou de outras sociedades que se mostrem conve-
nientes aos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

1 � O único sócio poderá modificar a sociedade em sociedade
por quotas plural através da divisão e cessão da quota ou de aumento
de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada pelo gerente ou gerentes que
forem nomeados, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
pelo sócio único, ficando desde já nomeado gerente o sócio Saleh
Moustafa Saleh Torky.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do único gerente.
3 � Fica vendado ao sócio e à gerência, praticar em nome da

sociedade quaisquer actos estranhos aos negócios sociais, tais como
fianças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberado
pelo único sócio, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Rectificação: Sede: Lisboa, Centro Comercial Cine Estúdio, 222,
Avenida Praia da Vitória, 37, rés-do-chão, Loja 8 e 9, freguesia de
São Jorge de Arroios.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 14442833

ECOS.COM � COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 049/20010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505057107;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20010508.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECOS.COM � Comunicação
Social, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Latino Coelho, 57, 1.º
esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de co-
municação social, concepção de publicações, revistas, elaboração de
conteúdos para quiosques de informação, sistemas de informação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas
iguais do valor nominal de 1000 euros cada uma e uma de cada um
dos sócios Bernardo Duarte Paes Teixeira e Manuel José Osório de
Andrade Guerra, uma do valor nominal de 2550 euros, pertencente
ao sócio Diogo Maria Tavares d�Oliveira Martins e uma do valor
nominal de 450 euros pertencente ao sócio Paulo Guilherme de
Azevedo Paraíso Noguês.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global correspondente ao dobro do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Manuel José
Osório de Andrade Guerra e o não sócio António Guilherme
Palhinha d�Oliveira Martins, divorciado, residente na Rua Professor
Sousa da Câmara, 136, 4.º direito, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 16514149

ESTABELECIMENTOS BARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 952/301229; identificação de pessoa colectiva n.º 500100004;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 29/20010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, por deliberação de 26 de Março de 2001,

José Joaquim Gomes Alves Barata.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 13091743

LISBOA � 2.A SECÇÃO

IBÉRIA � ENSINO DE LÍNGUAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 347/20010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505430304;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20010611.

Certifico que por Diego Francisco Ceron Molina foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IBERIA � Ensino de Línguas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua João de Lemos, 13, 2.º
esquerdo, freguesia de Alcântara, 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 formação em línguas estrangeiras
e em língua portuguesa. Prestação de serviços de tradução.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514807

LUDGERO AGOSTINHO LUÍS � DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 348/20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505509482;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010612.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUDGERO AGOSTINHO
LUÍS � Despachante Oficial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Regueira, 2, 1.º, fre-
guesia de Santo Estevão, 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 despachante oficial.

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 Ludgero Agostinho Luís.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514815

FLORISTA CARVÉRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 349/20010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572753; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010612.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Florista Carvéra, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada dos Arneiros, 44-C,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de flores, plantas e seus
acessórios.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514840

FISIOURO � REABILITAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 355/20010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505302705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
20010612.

Certifico que por João Luís Marques Pêla, Anabela Fernandes de
Jesus, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FISIOURO � Reabilita-
ção Física e Funcional, L.da, com sede na Rua David Lopes, 22, 1.º
direito, em Lisboa, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto prestação de cuidados de saú-
de, reabilitação física e funcional. Cuidados médicos e de enferma-
gem.

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

ARTIGO 3.º

A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a abrir, manter ou
fechar formas locais de representação da sociedade no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5001 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões de quotas a terceiros dependem do prévio con-
sentimento da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o
qual em seguida se defere aos sócios não cedentes.

2 � Para os efeitos previstos no número anterior a sociedade
deverá ser notificada pelo sócio que pretenda alienar a quota, por
carta registada com aviso de recepção, devendo a sociedade delibe-
rar no prazo máximo de 60 dias contados da recepção da carta.

3 � No caso de dois ou mais sócios pretenderem exercer o di-
reito de preferência, abrir-se-á licitação entre eles, através de pro-
postas em carta fechada, o que se repetirá as vezes necessárias até
só existir um licitante com a maior oferta.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A gerência é atribuída aos três sócios.
2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois dos gerentes.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, expedida com aviso de recepção e com uma antecedência mí-
nima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

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

2 � Sempre que na assembleia geral seja aprovada a distribuição
de lucros, esta far-se-á na proporção do valor das quotas existentes.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514858

NB � INFORMÁTICA, GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 127/880801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502035617; inscrição n.º 11/010608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12622702

NETO & JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67085/871023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891455; inscrição n.º 10/010608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13089609

INVESPLANO � PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 072/871022; identificação de pessoa colectiva
n.º 501895922; inscrição n.º 21/010606.
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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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13246038

NOVA ÁSIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 837/870915; identificação de pessoa colectiva n.º 501883797;
inscrição n.º 6/010612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13265148

FILVER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 659/870813; identificação de pessoa colectiva n.º 501876081;
inscrição n.º 6/010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13260456

J. MARTINS DOS SANTOS � DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 219/870722; identificação de pessoa colectiva n.º 501693092;
inscrição n.º 6/010608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12622699

FRISANTOS, COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 757/860821; identificação de pessoa colectiva n.º 501703373;
inscrição n.º 5/010608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12015580

GALEARTE � SOCIEDADE DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 999/860429; identificação de pessoa colectiva n.º 501597328;
inscrição n.º 9/010612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14498960

LOPES & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1880/820115; identificação de pessoa colectiva n.º 501240950;
inscrição n.º 5/010601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13856430

GRANA � GARAGENS REUNIDAS E COMÉRCIO GERAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1943/820203; identificação de pessoa colectiva n.º 501261133;
inscrição n.º 11/010606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 10896147

JAIME BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 957/460920; identificação de pessoa colectiva
n.º 500724555; inscrição n.º 16/010612.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 15803562

NORTE & CORBETTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 332/20010606; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430142; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20010606.

Certifico que por Ana Paula Pereira Lopes Norte Corbetta,
François Pierre Antoine Corbetta, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Norte & Corbetta, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida João Crisóstomo, 56,
3.º, em Lisboa, freguesia de nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de vestu-
ário 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 iguais no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514823

GENTE SAUDÁVEL � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 344/20010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505538415;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010611.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GENTE SAUDÁVEL � Ser-
viços de Saúde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Alfredo
Guisado, 14, Bloco 2, 3.º F, freguesia de São Domingos de Benfi-
ca, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados de saú-
de. Consultoria e aconselhamento em actividade física. Organização
de eventos lúdico desportivos, sem instalações fixas. Marketing as-
sociado à saúde e condição física. Serviços de saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo duas
iguais do valor nominal de 100 euros, cada, tituladas uma por cada
um dos sócios Pedro Gonçalves Meira e Cruz e João José de Sá
Nogueira Meira e Cruz e outra do valor nominal de 4800 euros,
pertencente ao sócio Miguel Gonçalves Meira e Cruz.

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 Miguel Gonçalves
Meira e Cruz.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514831

LISBONLINE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 390/20010626; identificação de pessoa colectiva

n.º 505500159; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010626.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LISBONLINE � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Leandro Braga, 11, rés-
do-chão esquerdo, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mediação imobi-
liária. Venda e assistência técnica de equipamentos para escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 14 550 euros, titulada pelo sócio
Pedro Infante da Costa e Silva e outra do valor nominal de 450 eu-
ros titulada pelo sócio Silvério Eduardo da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Infante da
Costa e Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16515013

KRANEOS � IMAGENS MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 389/20010626; identificação de pessoa colectiva
n.º 505521849; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010626.
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Certifico que por Pedro Sequeira de Sousa Bastos Aleixo, Maria
Manuela Januário Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KRANEOS � Imagens
Médicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Luís Freitas Branco, 28,
6.º esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de clí-
nica médica, diagnóstico, radiologia e outras actividades de saúde
humana.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quota iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
5 � A gerência poderá ainda comprar e vender quaisquer bens

móveis ou imóveis, designadamente veículos automóveis e celebrar
contratos de locação e locação financeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16515005

KORPUS DELICTI � SELECÇÃO DE MODELOS E ACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 384/20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505510294;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/20010625.

Certifico que por Teresa Alexandra Alves Paulo Durães Neto, Ana
Sofia Esteves da Cunha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KORPUS DELICTI � Selec-
ção de Modelos e Actores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Infante D. Pedro, 12-A,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no agenciamento de modelos,
actores, figurantes, selecção e recrutamento destes profissionais, or-
ganização de eventos, representações e produções audiovisuais.

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 e cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514998

GOLD SERVICE CARD, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 358/20010615; identificação de pessoa colectiva n.º 50504141;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010615.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLD SERVICE CARD, Pu-
blicidade e Comunicação, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Andrade Corvo, 5, 2.º
direito, na cidade e concelho de Lisboa, freguesia de São Jorge de
Arroios.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pu-
blicidade, comunicação e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas: uma, no valor nominal de 3000 euros, pertencente
à sócia Audrey Costa e Silva Santos e outra, no valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Michel Mourad Mouradian.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Audrey Costa e Silva
Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514866

INSTITUTO ESPANHOL DE LÍNGUAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 362/010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505363429;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010618.

Certifico que por Pablo Luís Moreno Aznarez, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Instituto Espanhol de Línguas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Avenida Miguel Bom-
barda, 131, 1.º direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho 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 social o ensino de línguas.

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 aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514882

HELIFLY � TRANSPORTES AÉREOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 363/010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505310759;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/010618.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HELIFLY � Transportes
Aéreos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa Légua da Póvoa, 5,
3.º esquerdo, freguesia de S. Mamede, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de transportes aé-
reos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 80 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas uma
do valor nominal de 72 000 euros, do sócio Pedro Manuel Custó-
dio Tojal e outra do valor nominal de 8000 euros da sócia Ana Luísa
Pereira Silva Cachão Tojal.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Cus-
tódio Tojal.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria em assembleia geral.

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

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514890

JOÃO FARIA DE MORAIS � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 382/010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505463679;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010625.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Faria de Morais � Medi-
cina Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada de Arroios, 16, 4.º
direito, em Lisboa, freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma ser criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prossecução de actividades de
prevenção, diagnóstico e tratamento das anomalias e doenças dos
dentes, bocas, maxilares e outras estruturas anexas, independente-
mente da designação adoptada. Medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4900 euros titulada pelo sócio João Carlos de Carvalho
Faria de Morais e outra no valor nominal de 100 euros titulada pela
sócia Maria Margarida Costa Pereira Ramos de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio João Carlos de Car-
valho Faria de Morais.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-

das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514980

GLOBAL TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 371/010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505314126;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/010620.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Global Traduções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida João Crisóstomo, 71,
4.º esquerdo, freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em traduções e prestações de
serviços na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas no va-
lor nominal de 1750 euros, cada, tituladas uma por cada sócia Ma-
ria Deolinda Marques Neves e Hélia Marina Mira de Oliveira Vitória
e outra no valor nominal de 1500 euros, titulada pelo sócio Jean
Jacques Leomy.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Maria Deolin-
da Marques Neves e Hélia Marina Mira de Oliveira Vitória.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514920

HOUDINI � CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 372/010621; identificação de pessoa colectiva
n.º 505510316; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
010621.
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Certifico que por Gonçalo de Oliveira Nunes Serra, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Houdini � Consultoria de Co-
municação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada ao Campo
Grande, A. L., rés-do-chão, direito, freguesia de Campo Grande,
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 prestação de serviços de consulto-
ria e gestão de comunicação e imagem no âmbito do design, publi-
cidade, novas tecnologias e multimédia.

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 aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514939

JOSÉ PEDRO CRUZ � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 374/010621; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572893; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
010621.

Certifico que por José Pedro da Cruz, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Pedro Cruz � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Entrecampos, 43, 2.º
esquerdo, em Lisboa, freguesia de Alvalade, 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
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção, restauro, pintura
e estuque de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514947

JOAQUIM TORRES CACERES � CENTRO DE CONTROLO
DE DOCUMENTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 378/010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505341166;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/010622.

Certifico que por Joaquim Torres Caceres, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Torres Caceres � Cen-
tro de Controlo de Documentação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Conde do Redondo, 141,
rés-do-chão, em Lisboa, freguesia de Coração de Jesus, 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
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de ges-
tor administrativo e de centro de controlo de documentação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514955
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JORGE F. S. PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 380/010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505514672;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010625.

Certifico que por Jorge Ferreira da Silva Pereira, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge F. S. Pereira, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Casal dos Machados,
Lote 13-4 A, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagem de tectos falsos e estru-
turas amovíveis e pintura de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514963

HEXANGULO � DESIGN, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 368/010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505301300;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010619.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hexangulo � Design, Comuni-
cação e Imagem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dona Estefânia, 125, 3.º di-
reito, em Lisboa, 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, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em concepção gráfica, marketing,
publicidade e estratégia. Planeamento e execução de acções promo-
cionais e correlativas, definição de design, comunicação e imagem,
consultoria e prestação de serviços nestas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel

Araújo Matias Soares Mendes e uma quota do valor nominal de
2000 euros, pertencente à sócia Susana Maria Fialho Padilha Fer-
nandes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do 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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514912

IKEA LISBOA � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 369/010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505416654;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/010620.

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

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma IKEA Lisboa � Móveis e
Decoração, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Eurolex, Avenida da
Liberdade, 224, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa,
podendo a sede ser transferida para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples deliberação
da gerência.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a venda por grosso ou a reta-
lho na área de mobiliário, decoração e de outros componentes ou
equipamento complementar para casa e escritório e o exercício de
actividades conexas, incluindo designadamente a reparação, monta-
gem e fabrico de mobiliário; a exploração de estabelecimentos co-
merciais, a aquisição de prédios rústicos, urbanos e de instalações
para fins comerciais, incluindo o seu arrendamento, subarrendamento
e construção; a promoção de actividades de formação, restauração
e retalho de produtos alimentares; a celebração de contratos de
franchising; a prestação de serviços de importação e exportação e
consultoria a empresas.

2 � A sociedade poderá participar noutras sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, consórcios ou outras formas de as-
sociação, assim como adquirir participações sociais em outras socie-
dades, ainda que com objecto social diferente do acima referido.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de 49 900 euros, de que é titular o sócio IKE Ibérica, S. A., e outra
de 100 euros, de que é titular o sócio INGKA Holding Europe, B. V.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante máximo de 10 vezes a sua participação no capital so-
cial, nas condições a aprovar pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência e a representação da sociedade em juízo ou fora
dele, será exercida por três a cinco gerente nomeados por períodos
anuais pela assembleia geral, podendo ser reeleitos.

2 � A assembleia geral poderá indicar, de entre os gerentes no-
meados, o titular do voto de qualidade com respeito às deliberações
da gerência, quando aplicável.

3 � Os gerentes não serão remunerados, salvo deliberação em
contrário da assembleia geral.

4 � São conferidos aos gerentes os poderes necessários para as-
segurar a gestão corrente da sociedade, podendo em especial:

a) Celebrar contratos no âmbito da actividade corrente da socie-
dade dentro dos limites do seu objecto social, incluindo a venda de
activo circulante da sociedade;

b) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
c) Emitir, endossar e aceitar títulos de crédito;
d) Celebrar e rescindir contratos de trabalho e contratos de pres-

tação de serviços;
e) Comprar e vender móveis, incluindo viaturas, e outorgar con-

tratos de locação financeira mobiliária;
f) Comprar, hipotecar e onerar imóveis e outorgar contratos de

locação financeira imobiliária e de empreitada;
g) Contrair empréstimos ou outros compromissos financeiros si-

milares; e
h) Constituir garantias, nos termos da lei.
5 � A gerência poderá nomear procuradores da sociedade para

fins específicos.
6 � As reuniões da gerência serão convocadas por qualquer dos

gerentes mediante notificação, com a antecedência mínima de
15 dias, por meio de carta registada, telefax, correio electrónico ou
qualquer outro meio que faculte comprovação escrita da transmis-
são. As reuniões deverão realizar-se com a presença física da maio-
ria dos gerentes. Os gerentes poderão votar por escrito e ser repre-
sentados por outros gerentes nas referidas reuniões.

ARTIGO 6.º

Secretário da sociedade

Os sócios nomearão um secretário efectivo e um secretário suplen-
te para períodos anuais, podendo os mesmo ser reeleitos. O secretá-

rio da sociedade deverá praticar os actos e exercer os poderes defi-
nidos por lei.

ARTIGO 7.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada nos seguintes casos:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e um procurador com poderes

especiais para a respectiva matérias;
c) Pela assinatura de um gerente ou um procurador nos casos

especialmente previstos na respectiva procuração ou delegação de
poderes.

2 � A sociedade poderá fazer-se representar por qualquer dos
seus gerentes nas assembleias gerais de sociedades nas quais dete-
nha participações.

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade por meio de
obrigações, títulos de crédito, compromissos, garantias ou outros
actos, contratos e documentos similares que sejam contrários ao
objecto da sociedade, sendo nulos todos os actos e contratos que
violem o aqui estipulado, sem prejuízo da responsabilidade dos res-
pectivos gerentes, pelos danos causados à sociedade.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais
deverão ser convocadas pela gerência ou pelo secretário da sociedade
por meio de notificação por carta registada com a antecedência mí-
nima de 15 dias. A assembleia geral poderá realizar-se sem convo-
cação prévia contanto que os sócios assim o deliberem e o capital
social esteja integralmente presente ou devidamente representado.

2 � O sócio ou sócios que não possam estar presentes na assem-
bleia geral poderão fazer-se representar por sócio ou qualquer outra
pessoa por meio de simples carta de representação dirigida à socie-
dade e com menção da identificação do representante, que apenas
poderá ser usada uma vez.

ARTIGO 9.º

Exercício

O exercício da sociedade será de 1 de Setembro a 31 de Agosto.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 � Os lucros líquidos obtidos em cada exercício, após serem
afectos à constituição da reserva legal nos termos da lei, deverão ser
aplicados conforme deliberado pela assembleia geral.

2 � A gerência poderá, mediante deliberação, propor a distribui-
ção antecipada de dividendos aos sócios.

ARTIGO 11.º

Disposições finais e transitórias

1 � São desde já nomeados gerentes da sociedade para o ano de 2001:
a) Barthold Eduard Karis, casado, com domicílio em Lothariuslaan,

76, NL-1402 GM Bussum, na Holanda;
b) Lars Rune Gunnar Ridoff, casado, com domicílio em Plaza del

Comercio 1, 28700 (SSLR), Madrid, em Espanha;
c) Hans-Erik Kurt Ljungberg, casado, com domicílio em Nedre

Langvinkelsgatan 10 A, SE-252 20 Helsinborg, na Suécia;
d) Ignacio Martinez Avial Navarro, casado, com domicílio em

Plaza del Comercio 1, 28700 (SSLR), Madrid, em Espanha.
2 � São desde já nomeados, respectivamente, secretário efectivo

e secretário suplente da sociedade para o ano de 2001:
a) Manuel Maria Rosado dos Santos Vítor, casado, advogado, com

escritório no Edifício Eurolex, Avenida da Liberdade, 224, em Lisboa;
b) Luís Miguel dos Santos Nunes, solteiro, maior, advogado, com

escritório no edifício Eurolex, Avenida da Liberdade, 224, em Lisboa.
3 � A sociedade assume as despesas da sua constituição, desig-

nadamente as respeitantes à escritura notarial, publicações, registo
e início de actividade, estando qualquer dos gerentes desde já auto-
rizado a:

a) Levantar o capital da sociedade depositado no Banco Santander
Portugal, S. A., com sede na Praça Marquês de Pombal, 2, Lisboa,
Portugal;

b) Adquirir em nome da sociedade quaisquer lotes de terreno, os
quais resultem de processo de loteamento tendo por objecto o pré-
dio rústico designado por Quinta do Meio, sito no Lugar do
Monteijo, freguesia de Alfragide, concelho de Amadora, descrito na
Conservatória do Registo Predial da Amadora sob o n.º 207, e ins-
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crito na matriz predial rústica sob o artigo 97, Secção B, da mesma
freguesia;

c) Celebrar quaisquer contratos de financiamento com quaisquer
entidades, incluindo instituições de crédito ou sociedades em rela-
ção de grupo com a sociedade, tendo por fim a obtenção de meios
financeiros para proceder à aquisição dos lotes de terreno acima
referidos ou praticar quaisquer outros actos compreendidos no ob-
jecto social.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13078410

LÍDER DA LINHA � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 391/010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505549255;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010621.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Líder da Linha � Soluções Informá-
ticas Empresariais, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Jorge Barradas,
Lote 217-B, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como criar e manter sucursais, agências, delegações
ou qualquer outra forma de representação, bem como escritórios ou
outras formas de estabelecimentos em qualquer ponto do território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, represen-
tação, compra, venda e troca, armazenamento, projecto, produção,
montagem, transformação, instalação, distribuição, publicidade, as-
sistência técnica e prestação de serviços nas áreas de:

Fotocópias, incluindo fotocópias expresso, fotocopiadoras,
duplicadores digitais, artigos de reprografia, consumíveis, material
escolar, todo o tipo de livros, revistas, papel reciclado, material offset,
tintas.

Informática, incluindo material informático de alta e baixa tensão,
software, hardware, sistemas portáteis, soluções em tecnologia de
informática, consultadoria e cablagens, integração de sistemas, equi-
pamento activo para comunicação de voz e dados.

Mobiliário de escritório, incluindo móveis para escolas, hospitais,
anfiteatros, artigos para escritório, estantes, arquivos, secretárias, ilu-
minação, divisórias, vestiários, biombos, tectos falsos, pavimentos e
decoração de interiores.

Telemóveis e telecomunicações, incluindo activação de telemóveis
com e sem rede agregada, sistemas telefónicos digitais, telefones sem
fio, atendedores de chamadas, telefones multifunções, telecopiadores,
telefaxes, telebips, equipamento de procura de pessoas, acessórios
para telemóveis, electricidade, TV e audio, material de comunicações,
rádio-telefones, estação-base, infra-estruturas e redes de comunica-
ção de dados, virtuais, celulares, sistemas de segurança integral.

Outros serviços, incluindo o aluguer de caixas postais, a expedição
urgente e recepção de correspondência e encomendas a nível nacio-
nal e internacional, serviço de embalagem, serviços de fax, artigos de
papelaria e bijuteria, serviços de cópias a preto e branco e digitais a
cores, serviços gráficos, serviços de plastificação, serviços de encader-
nação, carimbos, fotografias tipo passe, venda de selos e impressos
com valor fiscal, aluguer de equipamentos informáticos e demais pe-
riféricos, apoio administrativo e documentário a escritórios e empre-
sas em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5860,88 euros, correspondendo à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 3860,88 euros, pertencente à sócia PC da Linha �
Informática e Telecomunicações, L.da, e outra do valor nominal de
2000 euros, pertencente à sócia Carla Marisa Alves Ventura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, dispen-

sada de caução e com ou sem remuneração, consoante for delibe-
rado em assembleia geral, compete à sócia Carla Marisa Alves Ven-
tura que fica, desde já, nomeada gerente.

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

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16966155

JMCC, ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 317/010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505465647;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/010601.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JMCC � Actividades Hotelei-
ras e Turísticas, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida Columbano
Bordalo Pinheiro, 108, 6.ºB, na freguesia de S. Domingos de Ben-
fica, concelho de Lisboa.

3 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, gestão e explo-
ração das indústrias turísticas e hoteleira, incluindo restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 050 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de 3350 eu-
ros, pertencentes uma ao sócio Joaquim Couto Rodrigues da Silva,
outra ao sócio João Manuel Dias Martins e a outra ao sócio Manuel
João Andrade Castilho.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
três sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assina-
tura de dois para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretenderem fazer parte dela, nomeando um, entre si, que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assem-
bleias gerais são convocadas por cartas registadas, com aviso de
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recepção, dirigidas aos sócios, e expedidas com a antecedência mí-
nima de 15 dias.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514793

ISABEL BRANCO � PRODUÇÃO DE MODA E IMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 322/010604; identificação de pessoa colectiva n.º 504671898;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010604.

Certifico que por Maria Isabel Rodrigues Branco, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isabel Branco Produção de Moda
e Imagem, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Almeida Brandão, 21,
2.º, em Lisboa, freguesia da Lapa.

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, produção de moda, imagem, espec-
táculos e publicidade, actividades de fotografia e assessoria de im-
prensa e comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence a sócio
ou a não sócio, com ou sem remuneração, conforme o sócio único
decidir.

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

3 � Fica desde já designada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13142950

JOAQUIM FERNANDES DIAS & ALBERTO GROSSINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 345/010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 505003961; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
010611.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Joaquim Fernandes
Dias & Alberto Grossinho, L.da, sede na Rua Maestro Frederico de
Freitas, 17, 8.º esquerdo, freguesia de S. Domingos de Benfica, con-

celho de Lisboa, a sua duração é por tempo indeterminado, contan-
do-se o seu início desde a data do seu registo definitivo.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mes-
mo concelho ou concelhos limítrofes e estabelecer ou encerrar agên-
cias, filiais, delegações e quaisquer formas de representação em
Portugal ou no estrangeiro, com dispensa de deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 75 000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 37 500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Fer-
nandes Dias e Alberto Manuel Baptista Grossinho.

ARTIGO 4.º

1 � Por deliberação unânime dos sócios podem estes efectuar
prestações suplementares até ao montante global correspondente ao
capital social.

2 � Podem também os sócios celebrar com a sociedade contra-
tos de suprimento para ocorrer a necessidades de tesouraria, nas
condições de juro e reembolso que forem votadas em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas bem como a sua divisão, é permitida entre
os sócios e seus descendentes.

2 � A cessão a estranhos carece de consentimento da sociedade,
a qual goza também do direito de preferência.

3 � Se a sociedade não pretender preferir nas aquisição da quota
alienada, o direito de preferência, pertencerá aos sócios na propor-
ção das quotas de que forem titulares, caso mais de que um preten-
da exercer esse direito.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nas seguintes
condições:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o titular da quota for declarado judicialmente interdi-

to, insolvente ou falido;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada, ou por

qualquer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou adminis-
trativo.

d) Quando for dada em caução de obrigações que o titular assu-
ma sem autorização da sociedade;

e) Quando seja objecto de partilha em consequência de divórcio
ou separação judicial de bens.

2 � A deliberação da amortização tem que ser tomada pela maio-
ria dos votos correspondentes a todo o capital, exceptuando o cor-
respondente às quotas amortizandas.

3 � Salvo o caso de amortização por acordo, o preço da quota
amortizada será o que para ela resultar do último balanço aprovado,
e o respectivo pagamento será efectuado em seis prestações trimes-
trais, não vencendo qualquer juro.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá subscrever ou adquirir participações
noutras sociedades de responsabilidade limitada, mesmo com objecto
sociais diferentes, em sociedades sujeitas a lei especial e agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência será nomeada em assembleia geral da sociedade,
a qual fixará as condições do seu exercício, e as remunerações a
atribuir.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica obrigada nas seguintes condições:
a) Em actos cuja prática tiver sido especialmente delegada pela

assinatura do respectivo mandatário;
b) Nos demais actos, pela assinatura de um gerente.
2 � Fica proibido aos gerentes ou procuradores da sociedade obri-

gar esta em fianças, letras de favor, avais, abonações e outros actos,
contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais, sob pena do
infractor responder perante a sociedade pelos danos que lhe causar.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13124803
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L. P. I. � PROMOÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 335/010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505084813;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010607.

Certifico que por Luís Joaquim Pereira Lopes, Alfredo Tovim
Batista, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. P. I. � Promoção e Venda
de Imóveis, L.da, e terá a sua sede na Rua Filipe da Mata, 36, 1.º,
na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro,
agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: aquisição de terrenos ou prédios,
reconstrução, construção, promoção e comercialização dos imóveis,
construídos, reconstruídos ou outros.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios,
sendo a divisão autorizada para o efeito.

2 � A cessão de quotas a cônjuge, ascendente ou descendente de
um dos sócios bem como a terceiros depende do consentimento da
sociedade, ficando reservado o direito de preferência em primeiro
lugar aos sócios não cedentes, e em segundo lugar à sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade goza do
direito de amortizar as quotas por acordo com o respectivo titular
ou compulsivamente quando ocorra algum dos seguintes factos:

a) Penhora, arresto ou qualquer outra medida judicial que impli-
que apreensão da quota e a sua virtual alienação compulsiva;

b) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência de
partilhas efectuadas em virtude de separação judicial, divórcio, e ainda
nos casos de legado, interdição, insolvência ou falência do sócio titular;

c) No caso de a quota ser cedida ou transmitida sem o consenti-
mento da sociedade.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 90 dias a
contar do conhecimento por algum gerente do facto que permite a
amortização e, será feita pelo valor que a lei determina para cada
uma das situações enumeradas nas alíneas do número anterior.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, que
para o efeito ficam desde já nomeados gerentes, obrigando-se a so-
ciedade com a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ único. A gerência poderá adquirir, alienar ou onerar quaisquer
bens, móveis ou imóveis, e celebrar contratos de locação.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei exija outras
formalidades, deverão ser convocadas por carta registada dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13126725

HENRIQUES FERNANDES & PEREIRA DIAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 350/010612; identificação de pessoa colectiva

n.º 505498235; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
010612.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henriques Fernandes & Pereira
Dias � Sociedade de Construções e Empreitadas, L.da, e tem a sua
sede na Rua Particular, Azinhaga da Fonte Velha, Quinta do Oli-
val, Lote 4, rés-do-chão, Paço do Lumiar, freguesia do Lumiar, con-
celho de Lisboa.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: Assentamento de revestimentos ce-
râmicos, materiais pétreos e ladrilhos, bem como todos os trabalhos
de construção civil, incluindo a compra e venda de materiais liga-
dos à actividade.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Alberto Henriques Fernandes e outra
de 500 euros, pertencente à sócia Olga Maria Diniz Pereira Dias
Fernandes

4.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, compete aos gerentes, eleitos em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos ao seu
objecto, designadamente em fianças, abonações, avais, letras de fa-
vor e outros de natureza semelhante, sendo o infractor responsável
pessoalmente, perante a sociedade, pelos prejuízos que causar.

5.º

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolve, mas
continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros ou representan-
tes legais do falecido, devendo estes nomear de entre si, um só, que
a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

6.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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13277510

J. R. COSTA � GESTÃO GLOBAL DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 357/010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505511894;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010615.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. R. Costa � Gestão Global de
Negócios, L.da, e tem a sua sede na Rua Actor Isidoro, 5, 2.º es-
querdo, freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços de contabi-
lidade fiscalidade gestão global de negócios.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros, correspondente a 1 403 374$ e está dividido em duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 6000 euros, pertencente ao
sócio José Ribeiro da Costa e uma do valor nominal de 1000 euros,
pertencente à sócia Fénix � Auditoria Fiscalidade, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, por acordo unânime de
todos, prestações suplementares até ao montante global de
100 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado, será exercida por um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente, o sócio José Ribeiro da
Costa.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, é suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 7.º

Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fianças,
letras de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas a favor de estranhos, depende do
consentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de pre-
ferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 9.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial da quota;
c) Falência ou morte do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de 3 anos consecu-
tivos;

e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez de
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Transitório

a) A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to das entradas dos sócios, depositadas para fazer face às despesas
de constituição, registo e publicação, bem como à instalação da sede
social;

b) A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes do regis-
to definitivo do contrato social.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15803449

FIELDFRAME � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 351/20010612; identificação de pessoa colectiva

n.º 505520419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20010612.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FIELDFRAME � Produções
Audiovisuais, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de Belém, Rua 15, 20,
freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro, e mudar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na realização e produção audiovisuais e
multimédia, organização e produção de eventos artísticos e culturais
e aluguer de equipamentos audiovisuais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
4750 euros pertencentes ao sócio Manuel Rafael de Victoria Perei-
ra Amaro da Costa e outra no valor nominal de 250 euros perten-
cente à sócia Maria Inês Ferreira Mateus dos Reis Mendes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Manuel Rafael de Victória Pereira Amaro da Costa que
desde já fica designado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras a favor ou outras actos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais.

4 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-
liberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participações nos lucros de exer-
cício da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 5000 euros, se assim vier a ser deliberado por unani-
midade de votos.

1 � Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

2 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá celebrar contratos de suprimentos com
qualquer sócio a título gratuito.

2 � Suprimentos de outra natureza só poderão ser efectuados se
precedidos de deliberação unânime dos sócios e nas condições que
forem fixadas na assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, poderá de acordo, com a de-
liberação da assembleia geral, ser distribuídos aos sócios, no todo
ou em parte, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias, a não ser que a lei ou o contrato de so-
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ciedade exijam outras formalidades ou estabeleçam outro prazo mais
longo.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13261703

HARDPLUS � SOLUÇÕES INTEGRAIS EM SISTEMAS
INFORMÁTICOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 352/20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505551187;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20010612.

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

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma HARDPLUS � Soluções Inte-
grais de Sistemas Informáticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Eduardo
Neves, 9, 7.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa, a gerência pode livremente deslocar a sede dentro do con-
celho do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar e
extinguir sucursais, agências ou outras formas locais de representa-
ção onde e quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade é o seguinte: distribuição, importação,
exportação, comércio por grosso ou a retalho de produtos e apare-
lhos informáticos e electrónicos, equipamento de telecomunicações e
de telefonia, bem como o desenvolvimento de actividade conexas com
a referida actividade.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades, ainda que com objecto referente e, participações em consór-
cios e joint ventures.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal pertencente à sócia SPECTRUM LAND, S. L.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

A sócia fica autorizada a efectuar prestações suplementares até ao
limite máximo de 500 000 euros, nas condições que venham a ser
aprovadas por deliberação da sócia única.

ARTIGO 6.º

A gerência

1 � A gerência da sociedade bem como a sua representação se-
rão exercidas por um ou mais gerentes, eleitos por períodos
quadrienais, por deliberação da sócia única.

2 � Fica desde já nomeado gerente o Senhor José Maria Urrutia
Alonso, casado, residente em C/D�Alcover, 2, em Castelldefels,
Barcelona, Espanha.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os ge-
rentes não serão remunerados.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

ARTIGO 7.º

Representação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

A sociedade e a sócia única ficam autorizados a celebrar entre si
quaisquer negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 9.º

Secretário da sociedade

A gerência poderá designar um secretário da sociedade e o seu
suplente, com competência para desempenhar as seguintes funções:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, da administração,
da direcção e do conselho geral;

b) Lavrar as actas e assiná-las conjuntamente com os membros do
órgãos sociais respectivos e o presidente da mesa da assembleia geral,
quando desta se trate;

c) Conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas de
actas, as listas de presenças, o livro de registo de acções, bem como
o expediente a eles relativo;

d) Proceder à expedição das convocatórias legais para as reuniões
de todos os órgãos sociais;

e) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apostas
nos documentos da sociedade;

f) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos li-
vros da sociedade ou dos documentos arquivados são verdadeiras,
completas e actuais;

g) Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações for-
muladas pelos accionistas no exercício do direito á informação;

h) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de sociedade
em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos órgãos
da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

i) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das deliberações
dos sócios e da administração e dos lançamentos em vigor constan-
tes dos livros sociais, bem como assegurar que elas sejam entregues
ou enviadas aos titulares de acções que as tenham requerido e que
tenham pago o respectivo custo;

j) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida
à assembleia geral e referida nas respectivas actas;

k) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a
ele sujeitos;

l) Lavrar actas donde constem alterações ao contrato, com excep-
ção das que impliquem alteração do montante do capital social e
objecto da sociedade, e dissolução de sociedade e, ainda para con-
servar, guardar e manter em ordem, toda a documentação relativa às
participações societárias de que a sociedade seja titular.

ARTIGO 10.º

Disposições gerais

1 � A sociedade suportará todos os custos e despesas inerentes
à sua constituição e registo.

2 � O gerente da sociedade fica desde já autorizado a proceder
ao levantamento do capital social da sociedade depositado no Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 13261690

FALCÃO DE CAMPOS, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 361/20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505471035;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20010618.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Falcão de Campos, Arqui-
tecto, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Navegantes, 8, sotão, fre-
guesia da Lapa, 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 prestação de serviços no âmbito de
projectos de arquitectura, cálculos de electricidade. Actividades de
consulta e planeamento urbanístico, construção civil e projectos de
construção civil. Compra, venda ou arrendamento de bens imóveis
e a realização, promoção e gestão de urbanizações, bem como a
construção, promoção, comercialização e gestão de edifícios ou parte
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deles. Direcção e fiscalização de obras e empreitadas. Compra para
revenda de bens imóveis adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e encontra-se inteiramente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio João Pedro
Barros Falcão de Campos; e outra do valor nominal de 2500 euros
pertencente à sócia Margarida Maria Mirabeau da Silveira Machado
Falcão de Campos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a pertencer aos sócios João Pe-
dro Barros Falcão de Campos e Margarida Maria Mirabeau da Sil-
veira Machado Falcão de Campos, desde já nomeados 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 prévio consentimento da sociedade, a
qual, em primeiro lugar, e em segundo qualquer dos sócios, terá
direito de preferência na mesma.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514874

JOÃO AUGUSTO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 359/20010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505464659; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010618.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Augusto da Silva, L.da e tem
a sua sede na Rua do Comandante Foutoura da Costa, 4, cave, di-
reita, freguesia de Ameixoeira, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em construção e empreitei-
ro de construção civil.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia em
sociedades com objecto diverso do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 5000 euros, está integral-
mente realizado e encontra-se dividido em duas quotas, uma de

4000 euros do sócio João Augusto de Sousa da Silva e outra de
1000 euros da sócia Maria da Conceição Dias da Silva.

2 � Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante de 10 000 euros, bem
como fazer os suprimentos de que esta carecer.

ARTIGO 4.º

Na cessão onerosa de quotas a não sócios à sociedade em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo, é conferido o direito
de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio João Augusto de Sousa da Silva que desde já fica nomeado
gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção do gerente
nomeado.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15802787

IMINIMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 366/20010619; identificação de pessoa colectiva
n.º 505257572; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20010619.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMINIMA � Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Xabregas, Edifício A,
sala 36, em Lisboa, freguesia do Beato.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
4000 euros, do sócio Ludovico Ramos Rodrigues; e, outra, de
1000 euros, do sócio Paulo Alexandre Diogo Ferrão.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do capital social, mediante deliberação unânime dos votos
representativos da totalidade do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
4 � Fica desde já designado gerente o sócio Ludovico Ramos

Rodrigues.
6.º

As cessões de quotas a estranhos dependem do consentimento da
sociedade, a qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo terão direito de preferência.

7.º

A representação voluntária de um sócio, em deliberação de sócios
que admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da Costa Silva Loureiro.
16514904



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 253 � 31 de Outubro de 200123 468-(216)

ILHOTACONSTROI � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 381/20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505604809;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010625.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ILHOTACONSTROI � Cons-
truções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa na Rua de Sapadores,
153, 3.º, esquerdo, 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.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção e
reparação de edifícios, obras públicas. Compra e venda de imóveis
e revenda dos mesmos.

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 aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16514971

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VÍTOR & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 873; identificação de pessoa colectiva n.º 500588570; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15873544

VÍTOR MANUEL PEREIRA PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 480; identificação de pessoa colectiva n.º 500857911; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13227076

VASQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 175; identificação de pessoa colectiva n.º 500546720; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A  Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15277666

V. A. GRUPO � VISTA ALEGRE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8037; identificação de pessoa colectiva n.º 500104530; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas simples consolidadas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252917

V. A. COMERCIAL � ARTIGOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4812; identificação de pessoa colectiva n.º 503107441; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252909

TECNIEURO � INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 857; identificação de pessoa colectiva n.º 502186364; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13244280

UNILIGA � SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARAÇÃO A FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 575; identificação de pessoa colectiva n.º 501485805; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13245368

V. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 286; identificação de pessoa colectiva n.º 500294453; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948637
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URBAMINHO � URBANIZAÇÕES DO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8267; identificação de pessoa colectiva n.º 500427674; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932443

URBISVULGO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8831; identificação de pessoa colectiva n.º 504263188; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252941

TRANSPORTES ANTÓNIO LEITÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 536; identificação de pessoa colectiva n.º 500480796; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15803201

TOJALTRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7733; identificação de pessoa colectiva n.º 503939650; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15803236

TRANSPORTES DE CARGA OS TRÊS ASES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 431; identificação de pessoa colectiva n.º 500454329; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15309282

TRANSPORTES MANUEL RODRIGUES JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2154; identificação de pessoa colectiva n.º 500562997; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15309169

TERRAS D�EVASÃO � AMBIENTE, AVENTURA
E ECOPRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7848; identificação de pessoa colectiva n.º 503976806; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15803171

THEGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8473; identificação de pessoa colectiva n.º 504164040; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932435

SOCIEDADE DE CARNES DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 561; identificação de pessoa colectiva n.º 501650512; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13227033

SOCIEDADE IMOBILÁRIA MANUEL ANSELMO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 207; identificação de pessoa colectiva n.º 501532447; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13072773

SOUSA E CARRERA � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9541; identificação de pessoa colectiva n.º 504380311; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15309215
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SERRANO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 071; identificação de pessoa colectiva n.º 500581630; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15309541

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANSELMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 950; identificação de pessoa colectiva n.º 500414521; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13072757

RODOCONSULT � CONSULTORIA, ESTUDOS E SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2974; identificação de pessoa colectiva n.º 502649143; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16949277

OLIVEIRA & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 616; identificação de pessoa colectiva n.º 500492522; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 11147326

YEN � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3599; identificação de pessoa colectiva n.º 502812354; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13190687

TÁXIS MARTINHO E ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 068; identificação de pessoa colectiva n.º 504692585; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932320

VILAOEIRAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5006; identificação de pessoa colectiva n.º 503269425; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas simples consolidadas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932451

TRANSINSULAR � TRANSPORTES MARÍTIMOS INSULARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 095; identificação de pessoa colectiva n.º 501532889; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas consolidadas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16949153

VAA � VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 500978654; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas simples consolidadas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252925

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA PIPOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 176; identificação de pessoa colectiva n.º 504302787; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira- Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12022225

TEMPERATURA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2122; identificação de pessoa colectiva n.º 502351764; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13142089
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SOLERCINE � EQUIPAMENTOS DE PALCO E CADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9870; identificação de pessoa colectiva n.º 504560034; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12022209

TRADIÇÃO AZUL � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9588; identificação de pessoa colectiva n.º 504344781; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13142100

TABACARIA CALU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 913; identificação de pessoa colectiva n.º 500480095; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15875679

SERRAGES � GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8569; identificação de pessoa colectiva n.º 504192450; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13293893

TRINDADE DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500990239; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12014150

SÁ BORGES � ARQUITECTOS E ENGENHEIROS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 408; identificação de pessoa colectiva n.º 502125071; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948629

SELO DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9249; identificação de pessoa colectiva n.º 504379461; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948742

SINGULARIDADES � DESIGN DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 245; identificação de pessoa colectiva n.º 504915614; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15309517

SOLERCINE II � EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 388; identificação de pessoa colectiva n.º 504869809; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12022233

RIBEIRO MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 581; identificação de pessoa colectiva n.º 501228101; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13142127

O. S. M. � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2380; identificação de pessoa colectiva n.º 502423200; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15803139
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RAJOFE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 500; identificação de pessoa colectiva n.º 500226350; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948610

REQUIFE � EQUIPAMENTO E DECORAÇÕES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 334; identificação de pessoa colectiva n.º 500231060; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13245350

ROSAS E C.A � COMÉRCIO DE FLORES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9414; identificação de pessoa colectiva n.º 504784803; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 07294476

SOOBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 065; identificação de pessoa colectiva n.º 500273456; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 11468742

ZEFERINO & SAMEIRO ARAÚJO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5526; identificação de pessoa colectiva n.º 503309982; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15803309

TABACARIA E PAPELARIA PICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 274; identificação de pessoa colectiva n.º 500421030; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13227041

ZIMEDEL � CENTRO MÉDICO CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5969; identificação de pessoa colectiva n.º 503430625; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14436760

WEB TOOLS � COMÉRCIO DE SOFTWARE, FORMAÇÃO
E CONSULTORIA DE GESTÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8234; identificação de pessoa colectiva n.º 504127489; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13292994

V. A. � INVESTIMENTOS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7798; identificação de pessoa colectiva n.º 503966517; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252933

ZORBACOLOR � ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 341; identificação de pessoa colectiva n.º 501915400; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14420198

VISTA DO ALTO � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9503; identificação de pessoa colectiva n.º 504366742; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13253000
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VETEBRASIL � CLÍNICA MÉDICO-VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 398; identificação de pessoa colectiva n.º 500493103; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira- Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13252968

VERSÃO ORIGINAL � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2621; identificação de pessoa colectiva n.º 502479361; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252828

VILATUR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3114; identificação de pessoa colectiva n.º 502684607; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252950

VILAFONTE � EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7321; identificação de pessoa colectiva n.º 503813540; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932400

VISEU CENTRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6266; identificação de pessoa colectiva n.º 503506036; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932419

SERVASSISTE � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5576; identificação de pessoa colectiva n.º 503317713; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932346

RUI DE MENDONÇA REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 400; identificação de pessoa colectiva n.º 500544883; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932397

RIBEIRO & GUERRIERI � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8475; identificação de pessoa colectiva n.º 504164066; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12022195

REPAROMAR � COMÉRCIO DE MOTORES INDUSTRIAIS
E MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2828; identificação de pessoa colectiva n.º 501619275; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12014249

XEROX PORTUGAL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 087; identificação de pessoa colectiva n.º 501656677; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13293001

VITAVISION � SOCIEDADE PORTUGUESA DE CLÍNICAS
OFTALMOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2016; identificação de pessoa colectiva n.º 501254510; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932427
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TÁXIS GASPAR & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9475; identificação de pessoa colectiva n.º 504560727; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932311

TÁXIS CENTRAL DE SÃO SATURNINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 943; identificação de pessoa colectiva n.º 500421838 ; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932338

TÁXIS FERRENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5557; identificação de pessoa colectiva n.º 500453705; data da
apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932362

SINISTRAUTO � GABINETE TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO
DE SINISTROS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 740; identificação de pessoa colectiva n.º 501494766; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932290

TÁXIS SOUSA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 250; identificação de pessoa colectiva n.º 500454159; data
da apresentação: 010711.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932303

VIMAI � ESTUDOS, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E AUDITORES
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 241/871117; identificação de pessoa colectiva
n.º 501374973; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/010821.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Alexandre Pinto Vidinha, por
renúncia em 30 de Dezembro de 1999.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974863

O TRABALHO � COMPANHIA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 083/450922; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506990; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 38; número e
data da apresentação: 7/010821.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Jorge Humberto Correia
Tomé, por renúncia em 22 de Junho de 2001.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974839

TANANET COM � SERVIÇOS NOTICIOSOS,
CONSULTADORIA, INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 443/000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 504881051; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 3 e 4/010820.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Fernando Albano Maia de
Magalhães Ilharco, por renúncia em 3 de Fevereiro de 2001 e a se-
guinte designação:

Designação de administrador, em 3 de Fevereiro de 2001.
Período: até ao final do mandato em curso (2000/2003), Rui Mi-

guel Boulton Pimentel Trigo, casado, Rua da Torres, Casa dos Tron-
cos, 2018, Birre, Cascais.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974634

SEGURkING � SERVIÇOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 302/000413; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 10/010821.

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

Deslocação de sede: Rua da Quinta das Lavadeiras, 31, 1.ª cave,
freguesia do Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974898

TEMOVETEL � SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 003/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504812475;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/010822.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 7 de Junho de 2001, Arménio da Con-
ceição Lourenço Martins Veríssimo.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 23/
010822, cessação das funções da gerência de Diamantino António
Martins, por renúncia em 7 de Junho de 2001.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975053
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SUN-PLANET (PORTUGAL) � ÓCULOS DE SOL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8036/971226; identificação de pessoa colectiva n.º 504060643;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 5/010820.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Juan António Rodriguez
Corral, por renúncia em 31 de Maio de 2001:

Pela inscrição n.º 4; apresentação n.º 6/010820; designação de
administrador, em 2 de Junho de 2001.

Período: até ao final do mandato em curso, Francisco de Borja
Carceller Camara, solteiro, Calle Costa Brava, 24, porta 5, 2.º-A,
Madrid, Espanha.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 7/
010820.

Deslocação de sede: Rua do Conselheiro Lopo Vaz, lote 1739,
lote 1739, rés-do-chão, direito, loja, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, Lisboa.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974642

O TRABALHO-VIDA � COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 731/890707; identificação de pessoa colectiva n.º 502271299;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 12/010907.

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

Projecto de fusão:
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: C.ª de Seguros Açoreana, S. A.
Sociedade:incorporada: O Trabalho Vida � Cª de Seguros, S. A.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15929035

REFECTUS � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4819/931230; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; data da apre-
sentação: 13/010820.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Maria Adelaide de Araújo
Nunes Coutinho de Castro, por renúncia em 11 de Janeiro de 2000.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974740

VITALIS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4103/930203; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; data da apre-
sentação: 9/010821.

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

Deslocação da sede: Rua de Francisco Stromp, Edifício Stromp,
loja 1, freguesia do Lumiar, Lisboa.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974855

SEGUROS E PENSÕES GERE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1532/900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502352914;
inscrição n.º 45; número e data da apresentação: 5/010822.

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

Aquisição de 130 acções, feita por Eureko, B. V., Entrada 501,
1096, EH, Amesterdão, para obtenção do domínio total.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15959520

SOCIEDADE TURÍSTICA DOS CASTELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 451/880920; identificação de pessoa colectiva nº 502038306;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 12/010816.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 22 de Julho de 2001, Luís Miguel
Ferrão Castelo Branco, casado, Rua de Castilho, 32, 9.º, Lisboa.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974081

S. E. I. A. � SOCIEDADE DE ENGENHARIA E INOVAÇÃO
AMBIENTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2700/901805; identificação de pessoa colectiva n.º 502602775;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 2 e 3/010910.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Rita Miguel Dias Coelho do
Vale, por renúncia em 21 de Junho de 2001 e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 21 de Junho de 2001.
Período: até ao final do mandato em curso (2000/2003), Eduard

Korel Largbrock, casado, Portela da Roda, Pombeiro da Beira,
Arganil; Johan Jacob Betzema, casado, De Draft 6, 8252 El Dranten,
Holanda; e Echo Jitse Vem Der Leij, casado, Vreebergen 80,
9403 Es Assen, Holanda.

O cargo de presidente passou a ser exercido por João Nuno Car-
reira da Cunha da Silva Coelho.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15918572

SABORES DO TEJO, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 840/010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505643588;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010820.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sabores do Tejo, Restauração, L.da, vai
ter a sua sede na Rua da Ilha dos Amores, 40 801, N, Vila Expo,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e bem assim, criar sucursais, agências ou outras formas de representação
em território nacional.

2.º

O objecto social consiste na restauração e similares.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
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pertencentes uma a cada uma das sócias Ana Paula Gameiro Ferraz
e Maria Virgínia Fernandes Pelarigo Guerreiro.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a três vezes o capital so-
cial.

5.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele compete a dois ou mais gerentes, nomeados em assembleia
geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias, sendo
necessária a assinatura de dois gerentes, para obrigar validamente a
sociedade.

1 � Os gerentes terão a remuneração que for definida em assem-
bleia geral.

2 � É expressamente proibido aos gerentes contrair em nome da
sociedade quaisquer obrigações que não digam respeito aos negó-
cios sociais, designadamente, através de letras de favor, fianças e
actos semelhantes.

6.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá vir a
adquirir participações em sociedades com objecto social igual ou
diferente do por ela exercido ou em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

1 � É livre a cedência ou transmissão total ou parcial de quotas
entre sócios.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
gozando esta em primeiro lugar e os sócios em segundo do direito
de preferência.

8.º

1 � É permitida a amortização ou aquisição de quotas pela so-
ciedade, nos seguintes casos:

a) Quando, sem consentimento prévio da sociedade, uma quota
for transmitida para estranhos, mesmo em virtude de processo exe-
cutivo de qualquer natureza;

b) Quando uma quota tiver sido arrestada, arrolada, penhorada ou
objecto de qualquer outro procedimento judicial;

c) Quando na partilha ou divisão de bens do casal de algum só-
cio, a quota não fique a pertencer a este;

d) Por falecimento ou interdição do respectivo titular;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade:

f) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A sociedade poderá deliberar a amortização ou aquisição no

prazo de 90 dias a contar da data do conhecimento do fundamento,
não sendo admitido a votar na respectiva deliberação o titular da
quota a amortizar.

3 � O preço da amortização ou aquisição fixar-se-á por valor a
determinar em balanço especial a efectuar no prazo de 90 dias após
a deliberação mencionada no número antecedente.

4 � Deliberada a amortização ou aquisição esta considerar-se-á
perfeita desde logo e, consequência, o titular da quota amortizada
deixará de ter quaisquer direitos na sociedade com excepção do re-
cebimento do preço da amortização ou aquisição.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13231596

SELECT I � SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5101/941114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503298999 averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e  data
da apresentação: 20/010823.

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

Deslocação de sede: Avenida de João Crisóstomo, 52, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975223

SPIE, RAMALHO ROSA COBETAR, ETERMAR, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 53/
010820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010820.

Certifico que foi constituído o agrupamento complementar de
empresas em epígrafe o qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e membros

O agrupamento complementar de empresas adopta a denominação
de SPIE, Ramalho Rosa Cobetar, Etermar, A. C. E. e é constituído
pelos seguintes membros:

1 � SPIE Batignolles, T. P., com sede em Parc Saint Christophe
10 avenue de l� Entreprise, 95 863, Cergy Pontoise (França), com o
capital social de 198 740 000 FRF, com sucursal em Lisboa, na
Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 8B, 7.º, número de pessoa
colectiva n.º 980119928, doravante designada abreviadamente, por
SPIE;

2 � Ramalho Rosa Cobetar, Sociedade de Construções, S. A., com
sede em Lisboa na Rua de Soeiro Pereira Gomes, 7, Edifício Améri-
ca, Sala 9, titular do cartão de pessoa colectiva n.º 500 226 504, com
o capital social de 7 500 000 euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8050, adiante designada abre-
viadamente por Ramalho Rosa Cobetar;

3 � Etermar, Empresa de Obras Terrestres e Marítimas, S. A.,
com sede em Setúbal, na estrada da Graça, Apartado 38, titular do
cartão de pessoa colectiva n.º 500101531, com o capital social de
1 500 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Setúbal sob o n.º 621, adiante designada abreviadamente por
ETERMAR.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � O agrupamento tem a sua sede na Avenida do Marechal
Craveiro Lopes, 8 B, 7.º,Lisboa, freguesia de São João de Brito.

2 � O conselho de gerência poderá transferir a sede para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O agrupamento tem por objecto a execução, melhoramento
e realização dos trabalhos relativos à empreitada de construção do
túnel Odelouca-Funcho, nos termos previstos no concurso público
internacional lançado pelo Instituto da Água (INAG), bem como de
todos os trabalhos complementares e acessórios.

2 � Acessoriamente, o agrupamento tem por objecto a realização
e a partilha de lucros resultantes da sua actividade.

ARTIGO 4.º

Duração

O agrupamento extingue-se após a liquidação final dos trabalhos
da empreitada e a libertação das garantias prestadas, assumindo os
membros responsabilidade pessoal e solidária por todas as obriga-
ções ou responsabilidades para com terceiros ou entre os seus mem-
bros a partir dessa data.

ARTIGO 5.º

Capital

O agrupamento não tem capital próprio.

ARTIGO 6.º

Participação dos membros e transmissão da posição
contratual

1 � A participação de cada um dos membros do agrupamento é
a seguinte:

a) SPIE, 35%;
b) Ramalho Rosa Cobetar, 35%
c) ETERMAR, 30%
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2 � Nenhum membro poderá transmitir ou ceder, total ou par-
cialmente, os seus direitos ou obrigações no agrupamento ou fazer-
se substituir por terceiros no cumprimento das suas obrigações, senão
nos termos da lei, sem o prévio consentimento de todos os restantes
membros, o qual deverá ser concedido em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Contribuições

Os membros obrigam-se a contribuir financeiramente para os cus-
tos e despesas do agrupamento nos termos que forem deliberados
pelo conselho de gerência.

ARTIGO 8.º

Responsabilidade

1 � Os membros do agrupamento são solidariamente responsá-
veis perante terceiros por quaisquer dívidas ou responsabilidade do
agrupamento, salvo cláusula em contrário inserta em contratos cele-
brados com determinados terceiros.

2 � Sem prejuízo da responsabilidade solidária perante terceiros,
quando esta ocorrer, será repartida pelos membros do agrupamento
na proporção da respectiva participação, conforme definida no ar-
tigo 6.º do presente contrato, salvo se a mesma resultar de incum-
primento ou atitude faltosa de determinado membro ou membros,
casos em que esta será inteiramente imputada a este ou estes na pro-
porção adequada ou, enquanto esta proporção não for determinada,
a responsabilidade será imputada aos membros faltosos em partes
iguais.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os membros do
agrupamento e excepto disposição em contrário da lei ou dos pre-
sentes estatutos, será o único órgão social competente para delibe-
rar sobre as seguintes matérias:

a) A nomeação ou exoneração dos membros do conselho de ge-
rência;

b) Aprovação do relatório da gestão anual do conselho de gerên-
cia, e das contas do exercício;

c) Aplicação dos resultados;
d) Qualquer alteração dos presentes estatutos;
e) A exclusão de qualquer membro do agrupamento nos termos

do artigo 22.º;
f) Consentimento à cessão da participação de qualquer membro

no agrupamento;
g) A redução da participação de qualquer membro e o reajusta-

mento da participação de outros membros ou admissão de novos
membros;

h) A dissolução e liquidação do agrupamento;
i) Quaisquer outras matérias que não sejam da competência ex-

clusiva do conselho de gerência, ou que lhe sejam submetidas por
esse órgão ou que os membros do agrupamento unanimemente de-
cidam incluir na sua esfera de competência ou submeter, caso a caso,
a deliberação da assembleia.

2 � Os membros do agrupamento serão representados por pes-
soas singulares designadas por simples carta ou telefax dirigidas ao
presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral: reuniões

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente no primeiro tri-
mestre de cada ano e sempre que para tal seja convocada pelo pre-
sidente do conselho de gerência, por sua iniciativa ou a requerimento
dos restantes membros do conselho de gerência ou de qualquer um
dos membros do agrupamento.

2 � A convocação das assembleias gerais será efectuada através
de carta registada com aviso de recepção, telefax ou carta entregue
com protocolo enviado para a morada de cada um dos membros com
10 dias de antecedência sobre a data da sua realização, indicando a
respectiva ordem dos trabalhos.

3 � Não obstante o disposto nos números anteriores do presente
artigo, os membros do agrupamento poderão tomar deliberações
unânimes por escrito; de igual forma podendo, a todo o tempo, reu-
nir em assembleia geral sem observância de formalidades prévias,
desde que todos se encontrem presentes ou devidamente representa-
dos, e manifestem expressamente a intenção de que a assembleia
possa validamente considerar-se constituída e deliberar.

4 � Os membros do conselho de gerência deverão assistir às reu-
niões da assembleia geral, sem direito a voto, salvo no caso de in-
tervirem na qualidade de representantes de membros agrupados.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral: quorum

1 � A assembleia geral não poderá reunir e deliberar validamente
em primeira convocação se não estiverem presentes ou devidamen-
te representados todos os membros do agrupamento.

2 � Não sendo possível reunir a assembleia em primeira convoca-
tória e estando todos os membros devidamente convocados, marcar-
se-á desde logo nova reunião, a ter lugar no prazo de dois dias sobre
a primeira, marcação esta que constará da primeira convocatória.

3 � Em segunda convocatória a assembleia geral deliberará vali-
damente qualquer que seja o número de membros presentes ou repre-
sentados, e as deliberações vincularão todos os restantes membros.

ARTIGO 12.º

Assembleia geral: votações

1 � Nas reuniões de assembleia geral cada membro do agrupa-
mento terá direito a um voto.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por una-
nimidade dos membros presentes ou devidamente representados.

3 � Caso não seja possível obter a unanimidade, será marcada
uma nova reunião, num prazo de dois dias, não sendo possível, uma
vez mais, a unanimidade, a deliberação passa a ser tomada de acor-
do com o estipulado no artigo 24.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 13.º

Conselho de gerência: composição e designação

1 � A administração do ACE incumbe a um conselho de gerên-
cia composto por um presidente efectivo e um presidente suplente,
dois vogais efectivos e dois vogais suplentes.

2 � O presidente efectivo do conselho de gerência e o presidente
suplente serão designados pelo membro SPIE, sendo um dos vogais
efectivos e um dos vogais suplentes designados pelo membro Rama-
lho Rosa Cobetar e os outros pelo membro ETERMAR.

3 � Perde automaticamente a qualidade de gerente aquele dos
membros que for excluído do agrupamento nos termos dos presen-
tes estatutos.

4 � A nomeação ou a substituição dos membros do conselho de
gerência serão aprovadas pela assembleia geral.

5 � Os gerentes não auferirão qualquer remuneração pelo desem-
penho do seu cargo.

ARTIGO 14.º

Conselho de gerência: competência

1 � Sem prejuízo dos poderes conferidos à assembleia geral, o
conselho de gerência terá plenos poderes para dirigir, administrar e
representar o ACE com as limitações impostas por lei ou pelos pre-
sentes estatutos, competindo-lhe, designadamente.

a) Deliberar sobre as alterações ao contrato da empreitada;
b) Executar todas as deliberações da assembleia geral;
c) Contratar sub-empreiteiros, fornecedores, prestadores de servi-

ços e trabalhadores;
d) Assegurar a contabilidade e manutenção em boa ordem de toda

a documentação relativa à actividade do ACE;
e) Contratar os seguros que se mostrem necessários e adequados

à realização da empreitada;
f) Chamada e determinação dos montantes e prazos das contribui-

ções financeiras efectuar pelos membros do ACE;
g) Gerir o pessoal afectado à execução da empreitada;
h) Coordenar e planear a execução da empreitada;
i) Controlar a execução da empreitada;
j) Deliberar sobre o regime de aquisição e utilização de equipa-

mentos ou meios auxiliares;
k) Nomear mandatários.
2 � O abrigo da delegação de competências, o conselho de ge-

rência poderá delegar as competências definidas nas alíneas c), d),
e), g), h) e i) no director técnico da obra.

3 � O director técnico da obra deverá, para todas as matérias
importantes definidas pelo conselho de gerência, exercer as referi-
das competências no quadro das instruções do referido conselho.

ARTIGO 15.º

Conselho de gerência: Deliberações

1 � O conselho de gerência reunirá ordinariamente uma vez por
trimestre, excepto durante o primeiro ano de actividade do ACE, em
que as reuniões do conselho deverão ser mensais e sempre que seja
convocado por qualquer dos gerentes.
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2 � As convocatórias far-se-ão por meio de telefax expedido com,
pelo menos, oito dias de calendário de antecedência, salvo se todos
os gerentes estiverem presentes e aceitarem deliberar sobre as maté-
rias em causa.

3 � O conselho de gerência deliberará por unanimidade e cada
gerente terá direito a um voto. Não havendo unanimidade e tratan-
do-se de matéria susceptível de criar prejuízo directo e imediato ao
ACE, quer em termos de cumprimento das suas obrigações perante
o cliente e terceiros quer em termos financeiros, a deliberação será
tomada exclusivamente pelo presidente vinculando o agrupamento
e todos os membros deste que nela sejam visados.

4 � Sempre que o presidente do conselho de administração exerça
a competência que lhe é conferida pelo número anterior, qualquer
dos membros do agrupamento poderá requerer a convocação de uma
assembleia geral para deliberar sobre o assunto, mas ficando até à
decisão da assembleia geral vinculados ao cumprimento da delibe-
ração tomada.

5 � Na assembleia geral convocada para os efeitos do número
anterior a representação dos membros não poderá ser confiada a
qualquer dos gerentes, sendo os respectivos representantes nomea-
dos pelos presidentes do conselho de administração ou os directo-
res gerais das sociedades membros do ACE.

6 � Se o litígio não for amigavelmente resolvido neste assembleia
geral, as agrupadas que se considerem lesadas terão direito a recor-
rer ao previsto no artigo 24.º destes estatutos.

ARTIGO 16.º

Conselho de gerência: quorum

1 � Em primeira convocação, o conselho de gerência só poderá
reunir e deliberar validamente se todos os gerentes estiverem presen-
tes ou devidamente representados.

2 � Se o quorum estabelecido no número anterior não se mos-
trar preenchido em primeira convocação, o presidente do conselho,
ou o vogal que o substitua em tais funções, informará por telefax
os restantes membros do conselho que se realizará a reunião em
segunda convocação no mesmo local dois dias úteis depois a qual
poderá deliberar validamente independentemente do número de
membros presentes ou devidamente representados, sendo as delibe-
rações aí tomadas inteiramente vinculativas do agrupamento.

ARTIGO 17.º

Conselho de gerência: representação

O ACE será validamente representado e ficará obrigado com duas
assinaturas, a do presidente do conselho de gerência e a de um vo-
gal, ou por procurador agindo dentro dos poderes que lhe sejam
especificamente conferido por aquele conselho.

ARTIGO 18.º

Fiscalização das contas

A assembleia geral poderá proceder à designação de um revisor
oficial de contas ou de uma sociedade de auditoria para fiscalizar
as contas do ACE.

ARTIGO 19.º

Admissão de novos membros

Os membros poderão acordar por unanimidade na admissão de
novos membros para o ACE desde que tais novos membros satisfa-
çam os requisitos legais para a execução da empreitada sem necessi-
dade de outras formalidades e desde que haja acordo do dono da obra.

ARTIGO 20.º

Redução de participações

1 � As participações dos membros poderão ser reduzidas por
deliberação da assembleia geral no caso de incumprimento das obri-
gações referidas no artigo 7.º destes estatutos.

2 � A redução da participação do membro em causa far-se-á na
proporção dos valores das contribuições em mora relativamente ao
total das contribuições que lhe hajam sido solicitadas, determinan-
do-se o valor da participação objecto de redução nos termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 22.º, dos presentes estatutos.

3 � Quando delibere a redução da participação do membro em
causa, a assembleia geral aprovará uma nova distribuição das parti-
cipações pelos demais membros, em princípio na proporção das
participações iniciais dos mesmos.

4 � A agrupada faltosa não pode votar sobre este assunto.

ARTIGO 21.º

Exoneração e exclusão de membros

1 � Um membro só poderá exonerar-se do ACE:
a) Com o consentimento unânime dos restantes membros;
b) Nos restantes casos previstos na lei.
2 � Serão excluídos os membros do ACE.
a) Que forem dissolvidos ou deixarem de exercer a actividade

económica para a qual o agrupamento serve de complemento;
b) Que forem declarados falidos ou insolventes ou entram em

processo especial de recuperação de empresas;
c) Que não cumprirem as obrigações contidas no artigo 7.º ou

qualquer outra obrigação fundamental emergente dos presentes es-
tatutos, e que, depois de terem sido notificados por carta registada
expedida pelo presidente do conselho de gerência para cumprir as
mesmas dentro do prazo não inferior a 30 dias que o presidente es-
tabeleça não o fizerem. (Se o membro faltoso for o do presidente do
conselho de gerência poderá esta carta ser enviada por um vogal).

3 � O valor da participação do membro exonerado ou excluído
será calculada e paga nos termos previstos no artigo 1021.º do Có-
digo Civil tendo em consideração as seguintes regras.

a) Não serão consideradas como activos os créditos de cobrança
duvidosa e quaisquer outros créditos meramente eventuais como tal
inscritos nas contas do ACE;

b) Ao valor apurado serão deduzidas as perdas estimadas pelo
conselho de gerência na conclusão da obra tomando em considera-
ção o custo previsível de execução da obra até ao final com base
nas condições contratadas até à data da exclusão ou exoneração e
excluindo expressamente os efeitos de pagamentos complementares
do cliente ou de terceiros relativos a trabalhos já executados ou por
executar e também as perdas ocasionadas por incumprimento do
faltoso;

c) Quando o valor da participação apurado for negativo, a obri-
gação de pagamento do respectivo valor pelo membro exonerado ou
excluído, vence-se no quinto dia após a recepção da interpelação que,
para o efeito, lhe será remetida pelo conselho de gerência;

d) Quando o valor da participação apurado for positivo, o paga-
mento ao membro exonerado ou excluído apenas terá lugar quando
a tesouraria do agrupamento apresentar excedentes que permitam ao
conselho de gerência reembolsar os demais membros das contribui-
ções em dinheiro e em espécie que tenham efectuado para o ACE,
ou, em último caso, na data da liquidação do agrupamento.

4 � A exoneração ou exclusão de qualquer membro nos termos
dos n.os 1 e 2 deste artigo, ou a redução da sua participação no ACE
nos termos do artigo 20.º não liberam o membro faltoso de qualquer
responsabilidade em que haja incorrido até à data que tal exonera-
ção, exclusão ou redução se torne efectiva.

5 � O membro faltoso não pode votar estas deliberações.

ARTIGO 22.º

Lucros

A assembleia geral poderá deliberar a distribuição da totalidade
ou parte dos lucros líquidos anuais e, bem assim, estabelecer condi-
ções à distribuição dos lucros até à dissolução do ACE.

ARTIGO 23.º

Partilha

A liquidação e partilha do respectivo saldo reguem-se pelas nor-
mas legais aplicáveis devendo tomar-se como participações dos
membros as referidas no artigo 6.º deste estatutos, eventualmente
modificadas.

ARTIGO 24.º

Lei aplicável � arbitragem

1 � Qualquer litígio ou diferendo entre os membros do agrupa-
mento relativo à interpretação integração, execução ou cumprimen-
to do presente contrato que não seja amigavelmente rescluído no
âmbito do conselho de gerência ou da assembleia geral, será, em
primeira instância, obrigatoriamente objecto de uma tentativa de
conciliação a realizar pelos respectivos presidentes dos conselhos de
administração dos membros do agrupamento ou quem estes indica-
rem para o efeito.

2 � O diferendo será apresentado aos referidos administradores
por qualquer dos membros do agrupamento, os quais deverão deci-
dir por unanimidade no prazo máximo de 15 dias de calendário.

3 � Frustada a tentativa prevista os números anteriores, os litígi-
os serão definitivamente resolvidos por arbitragem, decidindo os
árbitros por equidade e renunciando desde já as partes a recorrer da
decisão para qualquer outra instância.
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4 � A arbitragem será realizada por um tribunal constituído nos
termos da presente cláusula e, supletivamente, de acordo com o dis-
posto na Lei n.º 31/86, de 26 de Agosto.

5 � O tribunal será constituído por um árbitro único, se as par-
tes em litígio acordarem nas sua designação ou, na falta desse acor-
do, cada uma das partes litigantes nomeará um árbitro, no prazo de
10 dias, designando estes um terceiro, no mesmo prazo que presidi-
rá; na falta de acordo, o árbitro presidente será designado pelo pre-
sidente do tribunal da relação de Lisboa a requerimento de qualquer
uma das partes.

6 � Se decorrerem mais de três meses sobre a data da indicação
do primeiro árbitro sem que o tribunal arbitral esteja constituído,
pode qualquer das partes recorrer aos tribunais comuns, consideran-
do-se então devolvida a jurisdição a esses tribunais para a questão
concretamente em causa.

7 � Se não houver acordo quanto ao objecto do litígio, o mes-
mo será o que resultar da petição da parte demandante e da recon-
versão, se a houver, da parte demandada.

8 � O tribunal arbitral funcionará em Lisboa no local que for es-
colhido pelo árbitro único ou pelo árbitro presidente e julgará segundo
a equidade, devendo a respectiva decisão ser proferida no prazo de
três meses a contar do termo da instrução do processo ou do encerra-
mento da audiência de discussão e julgamento, se a houver.

9 � O cumprimento dos presentes estatutos e da execução da
empreitada não serão suspensas enquanto decorrer o processo arbitral.

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 27 de Julho de
2001, Michel Rumiz, casado, 10, Avenue de L�Entreprise, Póle
Magellan 95 862 Cergy Pontoise, França, presidente efectivo; Jorge
Manuel Vassalo Sors Lagrifa, casado, Praça do Capitão Mouzinho
de Albuquerque, Cascais, vogal efectivo, por indicação da Ramalho
Rosa Cobetar; António Jorge Oliveira de Sousa Antunes, casado,
Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira, 6, 7.º A, Lisboa, vogal
efectivo, por indicação de ETERMAR; Alain Marcel Auguste
Lacroix, casado, Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 8-B, 7.º,
Lisboa, presidente suplente; António José de Almeida e Sousa
Tenreiro, casado, Rua de Plácido de Abreu, 10, 5.º, direito, Algés,
Miraflores, vogal suplente, por indicação da Ramalho Rosa Cobetar;
José Luís dos Anjos Martins Capinha, casado, Rua 11, Regueiras,
vivenda capa, 259, Tires, São Domingos de Rana, Cascais, vogal
suplente, por indicação da ETERMAR.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974723

ORGANIZAÇÕES SADUJ � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 164/770930; identificação de pessoa colectiva n.º 500689920;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/010821.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 2 000 000$ para 200 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros e corresponde á soma de três quotas, uma do valor
nominal de 199 002,40 euros, pertencente ao sócio José dos Santos
Pio, uma do valor nominal de 498,80 euros, pertencente ao sócio
José Manuel Riscado dos Santos, e outra do valor nominal de
498,80 euros pertencente à sócia Benvinda Maria Riscado dos San-
tos de Morgado Marques.

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

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974952

TRANSPORTES MARICEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 010/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500454396; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/
010822.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 6000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigo 4.º e 6.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 6000 euros, e corresponde á
soma de três quotas de 2000 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Maria do Céu Marques Ferreira David, Filomena Maria Folgosa
da Costa Mateus Mestre e Teresa João Folgosa Costa Mateus.

ARTIGO 6.º

1 � São gerentes todas as sócias e o não sócio, Adrião da Costa
Mateus.

2 � A sociedade vincula-se:
a) Com a intervenção de gerente não sócio, Adrião da Costa

Mateus; ou
b) Com a intervenção conjunta de quaisquer dois gerentes.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

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

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974979

VICTOR & EMÍLIA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 227/630814; identificação de pessoa colectiva n.º 500727139;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/010822.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde á soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Victor Rodrigues Neves e Maria
Emília Ferreira Rodrigues Neves.

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

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974987

R. D. E. � REPRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 797/010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505541866;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010822.

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

1.º

A sociedade adopta a firma R. D. E. � Representação e Divul-
gação de Empresas, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Avenida
do Almirante Reis, 239, cave 3, freguesia de São João de Deus,
concelho de Lisboa, podendo ser transferida, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, nos termos da lei por decisão da
gerência.

2.º

A sociedade te por objecto serviços marketing e publicidade.
Representação e divulgação de empresas.

3.º

A gerência poderá criar, dentro ou fora do país, as delegações ou
qualquer forma de representação que julgue convenientes.
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4.º

O capital social é de 5000 euros totalmente realizado e que cor-
responde a uma única quota pertencente ao outorgante.

5.º

A gerência e representação da sociedade é exercida pelo único
sócio, José Carlos da Silva Oliveira que fica desde já nomeado ge-
rente que será remunerado ou não competindo a este as competên-
cias das assembleias gerais, podendo designadamente, nomear ge-
rente.

6.º

O sócio pode celebrar negócios com a sociedade.

7.º

A cessão da quota única poderá ser total ou parcial.

8.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade.

9.º

Poderá o sócio decidir sobre a amortização da quota no caso de
a mesma ser penhorada, arrestada ou de qualquer outro modo sujei-
ta a procedimento executivo.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974995

TCN (PORTUGAL) � INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE REDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 780/001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 505107627; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 14 e 15/010820.

Certifico que com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessão das funções da gerência de Byron Kalogerou, por
renúncia em 1 de Agosto de 2001 e a seguinte designação:

Designação de gerentes em 16 de Agosto de 2001, Angela
Mestanza Iturmendi, casada, Silva, 1, 3.º, 28 013 Madrid, Espanha;
Michelangelo Stefani, casado, Chateaux D�Assenais, Route de La
Gaume, 13, 6860, Assenois, Bélgica; Michael Goerge Kelly, casado,
suite 201, The Zurich Center, Second Floor, 90 Pitts Bay Road,
Pembroke, HM08, Bermudas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974758

RVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8826/981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504265636;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/010821.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 25 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Corpo

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde á soma de três quotas: uma do valor
nominal de 15 000 euros do sócio Rogério Filipe Fock Chiu; duas
de 5000 euros, cada uma de cada um dos sócios Vítor Manuel de
Oliveira e Sousa Rodrigues e Alberto Yelim Leong.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974901

3 Z � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6262; identificação de pessoa colectiva n.º 503887013; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12625450

TRICK-LYN � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7829; identificação de pessoa colectiva n.º 503970484; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15802922

TENDINHA CASEIRA � PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4394; identificação de pessoa colectiva n.º 503006246; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932257

TONIGABI � SERVIÇOS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7562; identificação de pessoa colectiva n.º 503887897; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13145690

TECNIDATA � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 718; identificação de pessoa colectiva n.º 501551557; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948106

TECNISUPORTE � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5950; identificação de pessoa colectiva n.º 503419915; data da
apresentação: 010710.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948076

TACTIL � FORMAÇÃO E APRESENTAÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5563; identificação de pessoa colectiva n.º 503314609; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948092

TECNIDATA ASP � SISTEMAS E SOLUÇÕES DE GESTÃO
INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 876; identificação de pessoa colectiva n.º 505174472; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948084

SODIM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 641; identificação de pessoa colectiva n.º 500259674; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas simples e consolidadas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14448866

SOVION � COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 625; identificação de pessoa colectiva n.º 504839900; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15628086

SOPATRA � SOCIEDADE PORTUGUESA DE ATRACÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 675; identificação de pessoa colectiva n.º 501989722; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932249

SOUSA & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 605; identificação de pessoa colectiva n.º 500420068; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948394

SOGARNI � INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5531; identificação de pessoa colectiva n.º 503335614; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948750

SOGIPSA � SOCIEDADE DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1645; identificação de pessoa colectiva n.º 502288418; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14448785

SODIMPARQUE � PARQUEAMENTO E GARAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3368; identificação de pessoa colectiva n.º 502750030; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14448807

SOFTWAY � DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 581; identificação de pessoa colectiva n.º 505003333; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16989244

SOCIEDADE IMPORTADORA DE CARVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 823; identificação de pessoa colectiva n.º 500258856; data
da apresentação: 010710.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13252011

SOCIEDADE GERAL DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 372; identificação de pessoa colectiva n.º 500266352; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948238

SOCIEDADE GAMA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 567; identificação de pessoa colectiva n.º 500787131; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15932230

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA CASA DAS VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1123; identificação de pessoa colectiva n.º 502229772; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13145347

SENSO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9125; identificação de pessoa colectiva n.º 503497410; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948149

SULIM � SOCIEDADE URBANIZADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 354/661219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500277389; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19; número e
data da apresentação: 20/010808.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a recondução do fiscal único, efectivo e suplente, por deliberação de
29 de Março de 2001.

Período: ano de 2001.
Fiscal único: Baptista da Costa & Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas; suplente: António José Alves da Silva,
revisor oficial de contas.

Em 8 de Agosto de 2001, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante,  Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16968263

SANTANDER FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 741/870514; identificação de pessoa colectiva n.º 501828249;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 10/010816.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: SANTANDER � Sociedade Gestora de

Fundos de Investimento Mobiliário, S. A., Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Torre 1, piso 6, sala 1, Lisboa.

Sociedade incorporada: SANTANDER FUNDOS � Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S. A., Rua de Basí-
lio Teles, 35, 8.º, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante,  Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974065

SILVA & ALMEIDA � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4209; identificação de pessoa colectiva n.º 502963450; data da
apresentação: 010719.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15628094

SANTOS & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 746; identificação de pessoa colectiva n.º 501137300; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13708767

SEABRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1006; identificação de pessoa colectiva n.º 500507937; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13296434

S. G. H. D. � SOCIEDADE GESTORA DO HOSPITAL
DAS DESCOBERTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 191; identificação de pessoa colectiva n.º 504872982; data
da apresentação: 010710.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948483

SB E C � GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9296; identificação de pessoa colectiva n.º 504467034; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15785831

ROCHA & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 936; identificação de pessoa colectiva n.º 501591192; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14106655

TELEINTIMIDADES, TELECOMUNICAÇÕES E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 855/001103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504387901; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 5/010724.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Álvaro Marcelo Rosa, por
renúncia em 25 de Junho de 2001:

Pela inscrição n.º 12; apresentação n.º 24/010816.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto ao artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia Ana Isabel de
Jesus Baleizão, sendo apenas necessária a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante,  Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13240293

SANTANDER FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 741/870514; identificação de pessoa colectiva
n.º 501828249; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e
data da apresentação: 57/010726.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador José Eudardo Fragoso
Tavares de Bettencourt, por renúncia em 31 de Março de 2001.

10 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante,  Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13269704

TRAÇO E LETRAS � ARTES GRÁFICAS E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5223/940718; identificação de pessoa colectiva n.º 503231959;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/010821.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 25 000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde á soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Fernando Jorge Rodrigues de Matos e Fátima Maria Alfaro
Leitão Rodrigues de Matos.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15921376

ROTAS E CAMINHOS � REALIZAÇÃO DE ROTEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 516; identificação de pessoa colectiva n.º 504732110; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948467

ROMASPORT � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 907; identificação de pessoa colectiva n.º 500832684; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12868817

ROCHA MENDES & GONÇALVES � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7936; identificação de pessoa colectiva n.º 504002317; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948432

RESINA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 960; identificação de pessoa colectiva n.º 500925402; data da
apresentação: 010710.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14106361

RIBEIRABAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3600; identificação de pessoa colectiva n.º 502253096; data da
apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14443724

RETROSARIA A LOJINHA DE FERNANDA & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 172; identificação de pessoa colectiva n.º 500858950; data
da apresentação: 010710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12868825

S E & O � SERVIÇOS A EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5083/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503196878.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
os seguintes actos:

Inscrição n.º 8; apresentação n.º 48/010531.
Designação dos órgãos sociais, em 1 de Junho de 1999.
Período: triénio de 1999/2001.
Conselho de administração: presidente � António Manuel Palma

Ramalho, casado, Rua do Seminário, 7, 2.º, esquerdo, Lisboa;
vogais: Maria Helena Cordeiro Falcão Mena Mello Portugal, casa-
da, Rua de Almeida e Sousa, 21, 4.º esquerdo, Lisboa; Miguel
Aleixei Sarmento Bliebernicht, divorciado, Rua Direita, 39, Paço de
Arcos, Oeiras; José António Mascarenhas Pedroso, casado, Avenida
do Visconde Valmor 70, 4.º, Lisboa; e Nuno Artur Duarte, viúvo,
Avenida de 24 de Julho, 54, 1.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: António Dias & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas; suplente: Magalhães, Neves & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; apresentação n.º 49/010731.
Cessação de funções de José António Mascarenhas Pedroso, por

renúncia em 19 de Novembro de 1999.
Inscrição n.º 9; apresentação n.º 50/010731.
Designação de administrador, em 14 de Dezembro de 1999, por

cooptação; João Arnaldo Rodrigues de Sousa, casado, Alameda do
Conde de Oeiras, 29, rés-do-chão, Oeiras.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; apresentação n.º 51/010731.
Cessação das funções de António Manuel Palma Ramalho, Ma-

ria Helena Cordeiro Falcão Mena Mello Portugal, Miguel Alexei
Sarmento Bliebernicht e Nuno Artur Duarte, por renúncia em 27 de
Março de 2001, 20 de Março de 2001, 19 de Março de 2001 e 20 de
Março de 2001, respectivamente.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; apresentação n.º 65/010731.
Cessação das funções de João Arnaldo Rodrigues de Sousa, por

renúncia em 23 de Março de 2001.
Inscrição n.º 10; apresentação n.º 52/010731.
Designação de administradores, em 31 de Março de 2001.
Período: até ao final do mandato em curso, 1999/2001.
Presidente: Nelson Ricardo Bessa Machado, solteiro, Rua de To-

más Ribeiro, 11, 5.º, esquerdo, Lisboa; vogais: Rui Afonso Galvão
Mexia de Almeida Fernandes, casado, Avenida da Ilha da Madeira,

42, 5.º, esquerdo, Lisboa; e José Domingos Alves Silva Neves, ca-
sado, Rua de São João de Brito, 471, 5.º, direito, Porto.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13243446

TRANSPORTES CENTRAIS DE ARGANIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 785/010814; identificação de pessoa colectiva n.º 502263512;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/010814.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 50 000 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma Transportes Centrais de Arganil, L.da

e tem a sua sede na Praça Aniceto do Rosário, 6, 1.º, esquerdo, em
Lisboa, freguesia de Penha de França.

§ único. (Mantém-se.)

3.º

O capital social é de 50 000 000$, encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores do património social e cor-
responde à soma de duas quotas: uma, de 49 800 000$, do sócio José
Duarte Serpa; e outra, de 200 000$, da sócia Maria Teresa Reis de
Campos Duarte Serpa.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo, exclusivamente, do sócio
José Duarte Serpa, já nomeado gerente, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960919

RBD.APP � ARQUITECTOS, L.DA

(anteriormente RUI BARREIROS DUARTE, ANA PAULA
PINHEIRO, ARQUITECTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 206/840316; identificação de pessoa colectiva n.º 501482873;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/010814.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros e foi aumentado o capital
social de 4 987,98 euros para 100 000 euros, tenso sido alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade passa a girar sob a firma RBD.APP � Arqui-
tectos, L.da, com sede na Rua de Amarelhe, 8-C, freguesia do Lu-
miar, concelho de Lisboa.

3.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos de arqui-
tectura, planeamento, engenharia, construção civil, design, serviços
de informática e desenho, comercialização de produtos no âmbito do
design e arquitectura.

4.º

O capital social, é de 100 000 euros, integralmente realizado cor-
respondendo à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960960

TECNIFAR � INDÚSTRIA TÉCNICA FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 327/690708; identificação de pessoa colectiva n.º 500280436;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 38/010704.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a recondução dos corpos sociais, por deliberação de 23 Março de
2001:

Período: quadriénio de 2001/2004,
Conselho de administração: presidente � Luís Manuel Mexia

Chaves Costa; vogais: Maria Amélia Bravo Chaves Costa Pereira
Coutinho; Ana Cristina Nunes de Albuquerque.

Conselho fiscal: presidente � Albuquerque, Aragão e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; vogais: Augusto José
Ramos Ascenso; Carlos Alberto Afonso Condado; suplente: Manuel
Aragão Salvado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960218

RIVIERA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 972/890127; identificação de pessoa colectiva n.º 502098201;
data da apresentação: 010817.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes á presta-
ção de contas dos anos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e
2000.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974537

RURAL SEGUROS � COMPANHIA DE SEGUROS
DE RAMOS REAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5769/950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503384089;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/010817.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 3 000 000 000$ para 15 000 000 euros, e
redenominação do capital para euros, e foi alterado totalmente o
contrato, que passa a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Natureza, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Natureza e denominação

A sociedade tem a natureza e a forma de sociedade anónima e a
denominação de RURAL SEGUROS � Companhia de Seguros de
Ramos Reais, S. A.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede, filiais, sucursais, agências e outras formas
de representação

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Tierno
Galvan, torre 3, 10.º

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a so-
ciedade poderá deslocar a sua sede dentro do concelho de Lisboa ou
para concelho limítrofe, observadas as formalidades legais aplicáveis.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, po-
derão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro, observadas as formalidades legais aplicáveis.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
seguros e resseguros de ramos «Não vida», podendo ainda exercer
actividades conexas ou complementares daquela, nos termos da lei.

2 � A sociedade poderá participar no capital de qualquer socie-
dade de responsabilidade limitada, nos termos e limites permitidos
por lei.

CAPÍTULO II

Capítulo social, acções, obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 15 000 000 euros, estando integralmente
subscrito e realizado.

2 � O conselho de administração, como parecer favorável do
conselho consultivo, poderá aumentar o capital social, uma ou mais
vezes e nas condições que entender convenientes até ao montante de
30 000 000$.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por 3 000 000, com o valor
nominal de 5 euros cada uma, podendo ser representadas por títu-
los de 1, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 10 000, 50 000 e
100 000 acções, cuja concentração e divisão pode ser feita a pedido
e expensas dos accionistas.

2 � Todas as acções representativas do capital social são nomi-
nativas, podendo revestir a forma meramente escritural, sendo reci-
procamente convertíveis as acções tituladas e escriturais a pedido dos
accionistas, que suportarão os custos da respectiva conversão.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição de novas acções

1 � Os accionistas têm preferência na subscrição das novas ac-
ções, na proporção das acções que já possuírem.

2 � Os accionistas serão avisados pelo conselho de administra-
ção, por meio de carta registada, para exercerem o seu direito de
preferência.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções depende do consentimento do con-
selho de administração e está sujeita ao exercício do direito de pre-
ferência dos restantes accionistas, nos termos seguintes:

a) Se qualquer accionistas quiser transmitir as suas acções, terá
de informar, por escrito o conselho de administração da sua inten-
ção, identificando o adquirente, preço, forma e prazo de pagamento,
bem como todos os outros termos e condições de transmissão;

b) Nos 15 dias seguintes a contar da recepção da comunicação, o
conselho de administração pronunciar-se-á sobre o pedido do con-
sentimento, informando todos os accionistas das condições da trans-
missão por forma que estes possam decidir dentro de 30 dias a con-
tar da data da comunicação que lhes for feita pelo conselho de
administração se pretendem ou não exercer o seu direito de prefe-
rência, devendo notificar por escrito e dentro desse prazo o conse-
lho de administração desse exercício, indicando o número de acções
que pretendem preferir;

c) Se mais de um accionista pretender exercer o seu direito de
preferência, o mesmo será exercido na proporção das acções de que
cada accionista for titular e em relação às acções que são objecto
de transmissão;

d) No caso dos accionistas não pretenderem exercer o seu direito
preferência ou no caso de a preferência exercida não abranger a
totalidade das acções, a transmissão para terceiros das acções não
preferidas, poderá efectuar-se nos termos e condições descritos na
notificação feita ao conselho de administração e aos accionistas;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 253 � 31 de Outubro de 200123 468-(234)

e) A transmissão não produzirá qualquer efeito em relação à so-
ciedade se um accionista proceder à transmissão sem observância do
estipulado neste artigo ou, tendo sido observado, se proceder a alte-
rações dos termos e condições da transmissão ou do transmissário.

2 � É motivo de recusa de consentimento o facto de o adquirente
indicado não ser a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo ou
numa Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, pertencente ao Sistema
Integrado de Crédito Agrícola Mútuo.

3 � No caso de a sociedade não se pronunciar sobre o pedido
de consentimento no prazo estipulado ou recusar licitamente o con-
sentimento, a transmissão será feita nos termos das alíneas b) e c)
do n.º 3 do artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � O direito de preferência previsto neste artigo não poderá ser
exercido a partir do momento e na medida em que as acções este-
jam cotadas em bolsa de valores.

5 � Não há direito de preferência na venda de acções pela accio-
nista Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L., às Caixas
de Crédito Agrícola Mútuo, pertencentes ao Sistema Integrado do
Crédito Agrícola Mútuo.

ARTIGO 9.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos
negociáveis, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

Enumeração

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho consultivo;
c) O conselho de administrativo;
d) O fiscal único.

ARTIGO 11.º

Duração dos mandatos

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho con-
sultivo, do conselho de administração e do fiscal único são eleitos
por um período de três anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais
vezes.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos órgãos so-
ciais, manter-se-ão em funções para além do termo dos respectivos
mandatos, até à eleição dos novos titulares.

ARTIGO 12.º

Actas

1 � Das reuniões dos órgãos sociais, serão sempre lavradas ac-
tas, assinadas por todos os presentes, donde constarão as delibera-
ções tomadas.

2 � As actas das reuniões da assembleia geral, devem ser redigidas
e assinadas pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo secretário.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

Constituição da assembleia geral

1 � Podem participar nas assembleias gerais todos os accionis-
tas com direito de voto.

2 � Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa a
identidade do seu representante, pessoa singular, até dois dias antes
da data marcada para a reunião.

3 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, podendo a escolha recair em
pessoa que não seja accionista.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia geral

1 � A convocação das assembleias gerais poderá ser feita por
carta registada.

2 � As reuniões terão lugar na sede social ou, quando se justifi-
que, noutro local indicado na convocatória, dentro da comarca ju-
dicial da sede.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 � As assembleias gerais só podem deliberar validamente em
primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados
accionistas que representem, pelo menos, metade do capital social,
salvo quando a lei exigir maior representação.

2 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo disposição legal a
exigir maioria qualificada, podendo derrogar preceitos legais mera-
mente dispositivos.

ARTIGO 16.º

Competência

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuam competência.

2 � Compete, em especial, à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder anualmente à apreciação geral da administração e fis-

calização da sociedade;
d) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, os membros

do conselho consultivo, com indicação do seu presidente, os mem-
bros do conselho de administração, com indicação do presidente e
vice-presidente e o fiscal único;

e) Deliberar sobre alterações aos estatutos e aumentos de capital;
f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos so-

ciais, podendo para o efeito, nomear uma comissão de accionistas
com poderes para fixar essas remunerações;

g) Tratar de qualquer assunto para que tenha sido convocada.

SECÇÃO II

Conselho consultivo

ARTIGO 17.º

Composição

O conselho consultivo é composto por um número ímpar de mem-
bros, de 11 a 21 efectivos, os quais até dois, podem não ser accio-
nistas.

ARTIGO 18.º

Competência

1 � O conselho consultivo constitui o órgão consultivo do con-
selho de administração, competindo-lhe, em geral, emitir parecer
sobre assuntos referentes à política dos negócios da sociedade, e, em
especial, sobre as seguintes matérias:

a) Alteração dos estatutos;
b) Aumento ou redução de capital;
c) Mudança da sede social;
d) Participação em sociedades e acordos de parceria estratégica.
2 � O conselho consultivo não tem poderes executivos ou de

decisão, mas o conselho de administração deverá ter em conta os seus
pareceres nas deliberações que tomar.

ARTIGO 19.º

Reuniões

1 � O conselho consultivo reunirá sempre que seja convocado
pelo seu presidente ou pelo conselho de administração.

2 � As reuniões do conselho consultivo serão convocadas com
antecedência adequada por qualquer meio de comunicação.

3 � O presidente do conselho de administração, participará nas
reuniões do conselho consultivo, devendo para esse efeito ser expres-
samente convocado.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

Composição

O conselho de administração, que terá um número ímpar de membros,
é composto por um presidente, um vice-presidente e três a nove vogais.
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ARTIGO 21.º

Delegação de poderes de gestão e mandatários

1 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
dos seus membros, ou numa comissão executiva formada por um
número ímpar de administradores, a competência e os poderes de
gestão que entenda dever atribuir-lhes.

2 � O conselho de administração poderá conferir mandatos, com
ou sem faculdade de substabelecimento, a qualquer dos membros,
quadros da sociedade ou a pessoas a ele estranhas, para o exercício
dos poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 22.º

Competências

1 � Compete em especial ao conselho de administração:
a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao

objecto social;
b) Estabelecer a organização interna da empresa e elaborar os

regulamentos e as instruções que julgar convenientes;
c) Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecendo as res-

pectivas condições contratuais, e exercer em relação aos mesmos o
correspondente poder directivo e disciplinar;

d) Constituir mandatários com os poderes que entender convenientes;
e) Decidir sobre a participação no capital social de outras sociedades;
f) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou

imóveis, incluindo participações sociais, e realizar investimentos,
quando o entenda conveniente para a sociedade;

g) Decidir sobre a emissão de obrigações;
h) Executar e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral;
i) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,

podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos e compro-
meter-se, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros;

j) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por
lei ou por estes estatutos e deliberar sobre quaisquer outros assun-
tos que não caibam na competências dos outros órgãos da sociedade.

2 � Compete em especial ao presidente do conselho de adminis-
tração:

a) Representar o conselho de administração;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração e con-

vocar e dirigir as respectivas reuniões;
c) Assegurar a correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
3 � O presidente do conselho de administração será substituído

nas suas faltas e impedimentos pelo vice-presidente.

ARTIGO 23.º

Remunerações

Os membros do conselho de administração, têm direito à remu-
neração que for estabelecida pela assembleia geral ou pela comis-
são de vencimentos, podendo consistir parcialmente numa participa-
ção de lucros distribuíveis não superior a 10%.

ARTIGO 24.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração, reunirá em sessão ordinária
com a periodicidade que o próprio conselho determinar e em ses-
são extraordinária, sempre que for convocada pelo seu presidente,
por sua iniciativa ou a solicitação de outro administrador.

2 � As reuniões deverão ter lugar na sede social ou noutro local
que for indicado na convocatória.

3 � A convocatória pode ser feita por escrito ou por simples
comunicação verbal, ainda que telefónica.

4 � O conselho de administração não pode deliberar sem que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

5 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser uti-
lizado mais que uma vez.

6 � As deliberações do conselho de administração, serão toma-
das por maioria, tendo o presidente voto de qualidade em caso de
empate.

ARTIGO 25.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de ad-

ministração;
b) Pela assinatura de um membro do conselho de administração,

no âmbito dos poderes delegados nos termos do n.º 1 do artigo 21.º;
c) Pela assinatura dos mandatários, no âmbito do respectivo mandato.

2 � Em assuntos de mero expediente e em contratos de seguros,
actas adicionais, certificados de seguros e recibos, bastará a assina-
tura de um membro do conselho de administração ou de um procu-
rador com poderes bastantes.

3 � As assinaturas dos membros do conselho de administração,
em acções e documentos de assinalável volume podem ser substitu-
ídas por reprodução mecânica ou chancela.

ARTIGO 26.º

Reforma dos administradores

Os administradores poderão ter direito a prestações complemen-
tares de reforma, nos termos e condições que forem fixadas em re-
gulamento aprovado pela assembleia geral.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 27.º

Composição

A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, que terá um suplente, igualmente revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aplicação de resultados

Na deliberação sobre a aplicação dos lucros apurados, a assem-
bleia geral não está sujeita a outras limitações que não sejam as
emergentes das disposições legais imperativas, podendo aplicá-los,
no todo ou em parte, na constituição e reforço de reservas.

ARTIGO 30.º

Alteração dos estatutos

Quaisquer alterações aos estatutos carecem de ser previamente
comunicadas ou autorizadas pelo Ministério das Finanças ou pelo
Instituto de Seguros de Portugal, nos termos legais.

ARTIGO 31.º

Casos omissos

Em todos os casos omissos nestes estatutos, serão observadas as
normas aplicáveis às sociedades anónimas e as normas gerais e es-
peciais reguladoras da actividade seguradora.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974499

VENTO DA TERRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9420/990702; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 17/010817.

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

Deslocação de sede: Avenida da Liberdade, 110, freguesia de São
José, Lisboa.

Certifico ainda que ficaram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, em
17 de Agosto de 2001.

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

O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de Almeida Homem.
15974529
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VIEIRA & PALET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9299/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504530810;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 4-6/010816.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Maria Paula Palet Ferreira de
Almeida, por renúncia, em 3 de Agosto de 2001; e foi alterado par-
cialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 10 000 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 7000 euros,
pertencente ao sócio Custódio Alberto Calado Vieira; e uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Anabela Costa Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � É gerente o sócio Custódio Alberto Calado Vieira.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974030

VAZ & BARROS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5123/940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503211710;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/010820.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 500 000$ para 7500 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corres-
pondente à soma das seguintes quotas: três iguais dos valores nomi-
nal de 1875 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Albino
Fiúza de Oliveira, João Rodrigues Barbosa e João Alberto Mota
Barbosa; e duas iguais, de 937,50 euros, pertencentes uma a cada
uma das sócias Maria da Conceição de Sequeiros Carneiro e Rosa
de Sequeiros Carneiro.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes os sócios João Alberto Mota Barbosa, Maria da
Conceição de Sequeiros Carneiro e Rosa de Sequeiros Carneiro.

2 � [...]
3 � [...]

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 21/
010820, foi registado o seguinte:

Cessação das funções da gerência de Albino Fiúza de Oliveira e
de João Rodrigues Barbosa, por renúncia, em 27 de Junho de 2001.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15792269

ROGÉRIO FERNANDES FERREIRA, ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 694/720810; identificação de pessoa colectiva

n.º 500235180; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 22/010807.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência, de Rogério Manuel Romão
Carreiro Fernandes Ferreira, por renúncia, em 3 de Julho de 2001.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15929957

REID�S � HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5272/950523; identificação de pessoa colectiva n.º 503425397;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 22/010814.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência, de Peter Parrot, por renúncia,
em 31 de Maio de 2001.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960943

RENO � COMPRA, VENDA E GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4798/931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503112046;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/010814.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 6 de
Julho de 2001.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960854

TEBRA � TABACOS, DECORAÇÕES E NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 520/751024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500422605; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 22/010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 50 000 euros e redenomi-
nação do capital para euros e foi transformada em sociedade anóni-
ma, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TEBRA � Decorações e
Utilidades, S. A., e tem a sua sede e domicílio na Avenida de Paris,
17-B, freguesia de São João de Deus, Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de decorações, utilida-
des, artigos para o lar, modas e bijuterias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por 50 000 ac-
ções no valor nominal de 1 euro cada uma e está integralmente subs-
crito e realizado.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis, sendo, no entanto, as despesas de conversão de conta dos
respectivos accionistas.

2 � As acções serão representadas por títulos de 5000, 1000, 100,
10 e 1 acções.

ARTIGO 5.º

Poderá a sociedade adquirir acções próprias e fazer sobre elas as
operações que a administração ou administrador único julgar con-
veniente.
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ARTIGO 6.º

A administração da sociedade será exercida por um administra-
ção único, eleito por quatro anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único ou
por mandatário de acordo com os poderes que lhe forem conferido.

ARTIGO 8.º

A fiscalização da sociedade será conferida a um fiscal único nos
termos previstos na lei, eleito por quatro anos, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleito por quatro anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode fazer parte do capital de outras sociedades bem
como integrar agrupamentos complementares de empresas.

Designação dos órgãos sociais, em 13 de Julho de 2001.
Período: quadriénio de 2001-2004.
Administrador único: Vítor Manuel Lisboa da Silva Viana.
Fiscal único: efectivo � Maria José Nogueira Albuquerque Vaz

Caldas, casada, residente na Rua do Professor Fernando da Fonse-
ca, 12, 7.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas; suplente �
Francisco Adriano Batista de Castro Torres, casado, residente na Rua
de Luísa Mendes, 183, Parede, Cascais, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15928446

TÁXIS MOREIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 923/670531; identificação de pessoa colectiva n.º 500450005;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/010830.

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

Deslocação de sede: Alto do Carvalhão, 31-A, freguesia de
Campolide, Lisboa.

Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 34/010830.
Foi aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e

redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde á soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada uma, uma de cada um dos sócios.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 35/
010830, foi registado o seguinte:

Deslocação de sede: Rua do Padre Américo, 4-a, freguesia de
Carnide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15914178

REBELO & PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 179/640824; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 7/010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenomina-

ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma e uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15471667

RODRIGUES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9888/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504766562;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 10-12/010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de João Rodrigues e de Maria
Fernanda Cardoso Vieira Rodrigues, por renúncia, em 27 de Julho
de 2001 e foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º
e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada sócio António de Almeida Leão
e Marco Paulo Duarte Leão.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios, António de
Almeida Leão e Marco Paulo Duarte Leão, já designados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15928420

SOCOMEU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2563/910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502581271;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 28-29/010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de João Carlos Gonçalves Bar-
bosa, Jorge Miguel Gonçalves Barbosa e de Fernando da Silva Oli-
veira, por renúncia, em 24 de Maio de 1994 e foi alterado parcial-
mente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 7.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 400 000$, e corresponde à soma de duas
quotas dos sócios: uma de 300 000$, pertencente a Joaquim Antó-
nio Nunes da Cunha; e uma de 100 000$, pertencente a Fernando
da Silva Oliveira.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao sócio Joaquim António
Nunes da Cunha, que desde já fica nomeado gerente, bastando uma
assinatura para obrigar a sociedade.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15928497

SPITZE & COUVREUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 528/690918; identificação de pessoa colectiva n.º 500276633;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 36/010704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Daniel Gameiro dos Santos,
por renúncia, em 25 de Janeiro de 2001.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15929973

SOLINCA III � DESPORTO E SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 020/001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505200597;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 22/010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado
o projecto de cisão-fusão, por deliberação de 9 de Agosto de 2001.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300971

WORLD VALUE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 504/000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504583107;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/010828.

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

Deslocação da sede: Rua de Castilho, 90, 5.º, direito, freguesia de
São Mamede, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 16/
010828:

Cessação das funções do administrador único José Manuel
Capristano dos Santos, por renúncia, em 15 de Maio de 2001.

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 17/010828.
Designação de administrador único, em 16 de Maio de 2001, de

José Manuel Morey de Almeida Mesquita, casado, residente na Ala-
meda da Fonte Velha, 1, 4.º, J, Quinta da Beloura, Sintra.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16301064

SAINCO � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES DE CONTROLO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 394/000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504968882;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 11-12/010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Pedro Soares Franco de
Avillez, por destituição em 26 de Março de 2001 e a seguinte de-
signação:

Designação de administrador, em 26 de Março de 2001.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003, de João

António Amiguetti Tosso, casado, residente em Calle Cantalejo, 6,
5.º, D, Madrid, Espanha.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16301005

TÁXIS DE TELHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9325/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504385836;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/010827.

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

Deslocação de sede: Rua de Prista Monteiro, 25, 7.º, A, fregue-
sia de Carnide, Lisboa.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 12/010827:
Designação de gerente, em 14 de Agosto de 2001, de João Pedro

Rocha Colaço.

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

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300580

SOARES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 327/791023; identificação de pessoa colectiva n.º 500840091;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas de valor nominal de
2500 euros, e pertencentes uma a cada um dos sócios Víctor de Je-
sus Soares Vicente e Luísa Maria Henriques Cascais Soares Vicente.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300858

VICENTE & CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 385/771117; identificação de pessoa colectiva n.º 500714282;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas do valor nominal de
2500 euros, e pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor de Je-
sus Soares Vicente e Luísa Maria Henriques Cascais Soares Vicente.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300840

SPHINX � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 810/010828; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505460254; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010828.

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

ARTIGO 1.º

Denominação social e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de SPHINX � Sociedade
de Construções & Representações, L.da, e fica com a sua sede na Rua
de D. Pedro V, 60, 1.º, direito, 1250-094, freguesia de Santa Cata-
rina, concelho e distrito de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a construção civil, comércio de
materiais de construção civil, representações, importações e expor-
tações, compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do
valor nominal de 4500 euros, do sócio Emad Eldin Mohamed Morsy
Abd El Kader; uma do valor nominal de 500 euros, do sócio Amin
Issufo Dada.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e a cessão de quotas, entre sócios, é livre, e a es-
tranhos depende do consentimento prévio da sociedade a quem é,
em primeiro lugar, conferido direito de preferência e, em segundo
lugar, aos sócios.

2 � A contrapartida da quota, bem como, a sua forma de paga-
mento, será o que a lei determinar ou o que for acordado em assem-
bleia geral.

3 � A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar
por outra forma em outras sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do seu.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições
a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quotas nos seguintes ca-
sos:

a) Se a quota for penhorada, arrestada ou de qualquer modo su-
jeita a procedimento judicial;

b) Por acordo com o sócio titular;
c) Cessão de quota com violação do disposto no artigo 4.º;
d) Falência ou falecimento do sócio titular;
e) Quando por motivo de divórcio ou separação judicial de pes-

soas e bens de qualquer sócio, a quota não ficar a pertencer ao seu
titular.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um gerente eleito em
assembleia geral, sócio ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme a mesma deliberar.

2 � Fica, desde já nomeado gerente, o sócio Emad Eldin
Mohamed Morsy Abd El Kader.

3 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente ou de um procurador dentro dos limi-
tes do respectivo mandato.

4 � A gerência, em casos previstos em assembleia geral, poderá
vincular a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente, em letras de favor, fianças e abonações.

§ único. A gerência fica desde já, autorizada a levantar do Banco
Espírito Santo, sucursal do Conde Redondo, em Lisboa, o capital
ali depositado para pagamento de despesas já efectuadas em nome
da sociedade e, que ficam por conta desta todas as relacionadas com
a escritura e registos, podendo a sociedade, desde já, iniciar a sua
actividade e realizar negócios jurídicos, designadamente, contratos
de compra e venda, mútuos, hipotecas e locação financeira.

ARTIGO 8.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos termos da lei, sendo liquidatários
todos os sócios e o activo e passivo adjudicados ao sócio que me-
lhor proposta fizer.

ARTIGO 9.º

Casos omissos

Em tudo o que for omisso, observar-se-ão as disposições da lei
em vigor e ao caso aplicáveis.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 10474986

TÁXIS VITÓRIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 802/010823; identificação de pessoa colectiva n.º 500474249;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 32/010823.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, e foi aumentado de
9975,96 euros para 10 000 euros, e foi transformada em sociedade
unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Abílio Nazário, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor José Pinto Correia,
lote A, loja, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como serem criadas ou extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

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

3.º

O capital social é de 10 000 euros, totalmente realizado, corres-
pondendo a uma quota pertencente ao sócio único Abílio Manuel
Nazário da Costa.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com ob-
jecto diferente do seu ou reguladas por lei especial ou em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em agrupamentos europeus
de interesse económico, ficando-lhe todavia vedada a participação
noutras sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo do sócio único, já nomeado gerente, podendo
este nomear procuradores para a prática de determinados tipos de
actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos pela in-
tervenção do seu gerente.

3 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria so-
ciedade, em todos os actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

6.º

Devem ser consignadas em actas as decisões do sócio único, re-
lativas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
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regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deli-
berações em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975290

VELOSO & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 772/270929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500498458; inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 16/010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente à soma das seguintes quotas dos sócios:

a) O sócio Alexandre Francisco de Moura, quota de 3250 euros);
b) A sócia Lubélia Pinto Roman Navarro Pimenta, quota de

590 euros;
c) A sócia Ana Paula Roman Navarro Pimenta King, quota de

580 euros;
d) O sócio Jorge Manuel Roman Navarro Pimenta, quota de

580 euros.
§ único. A sociedade pode exigir, aos sócios, prestações suplemen-

tares de capital, nos termos e condições a estabelecer por unanimi-
dade, em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300785

ROFELLOS � SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 664/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505294192;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/010824.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Sodexho Portugal
Catering, S. A.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração e gestão de serviços que
adiante se referem, os quais serão prestados em todo o tipo de cen-
tros de trabalho, colectivos, clínicas, hospitais, sanatórios, colégios,
assim como em qualquer tipo de estabelecimentos não hoteleiros, no
qual resida, trabalhe ou conviva uma colectividade de pessoas.

A sociedade poderá levar a cabo, total ou parcialmente, as seguin-
tes actividades:

a) O fabrico, elaboração, preparação, comercialização e forneci-
mento de comidas e refrigerantes, de todo o tipo de produtos alimen-
tares, pré-cozinhados, em qualquer das suas modalidades, assim
como a prestação de todo o tipo de serviços no campo da hotelaria
e, se for caso disso, a compra e venda de matérias-primas necessá-
rias para o desenvolvimento das actividades mencionadas;

b) A emissão de opiniões, estudos de mercado, realização de cur-
sos de formação, assim como de consultadoria, trabalhos de
marketing e aconselhamento sobre qualquer actividade relacionada
com a hotelaria e a alimentação;

c) Compra, venda e exploração, por qualquer título, de todo o tipo
de bens móveis e imóveis;

d) A compra, venda e exploração, por qualquer título de todo o
tipo de estabelecimentos hoteleiros, restaurantes e cafetarias;

e) A importação, exportação, distribuição, depósito e representa-
ção de maquinaria, utensílios e artigos relacionados coma indústria
hoteleira ou alimentar;

f) Serviços de manutenção das instalações, tanto interiores como
exteriores dos edifícios e ou centros, assim como dos sistemas exis-
tentes nos mesmos, tais como nas instalações de aquecimento, de ar
condicionado, de refrigeração, de ventilação, de iluminação, de ge-
ração de energia, de prevenção e de protecção contra incêndios de
elevadores, de elevadores para cargas e de cabos eléctricos;

g) Serviços de limpeza do interior e exterior dos centros, servi-
ços de lavandaria e de jardinagem;

h) Serviços de aconselhamento e de gestão de resíduos, de saúde
e segurança, de planos de emergência, de gestão de água, de servi-
ços do meio ambiente e de seguros;

i) Serviços de aconselhamento e de gestão de activos, de serviços
financeiros e de comunicação interna;

j) Serviços gerais de transporte de mensagens, de imprensa e re-
prografia, de equipamento de cozinhas, de decoração ambiental e de
exteriores, de arquivo geral, de conferências e auditório e de supor-
te informático;

k) Emissão, venda e gestão dos mencionados tickets-restaurante ou
títulos análogos ou semelhantes a estes.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975479

SIPRIME � GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 112/010124; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 15/010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, em 5 de Fevereiro de
2001.

Período: triénio de 2001-2003.
Paulo Manuel da Conceição Marques, casado, residente na Rua

de Campolide, 55, 2.º, esquerdo, Lisboa; Tiago Alberto Fróis Simaria
da Silva, solteiro, residente na Rua do Poeta Bocage, 6, 6.º, esquerdo,
Lisboa; e Ernesto Vicente Macedo da Costa, casado, residente no
Jardim dos Jacarandás, lote 428-01C, 6.º, C, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300777

TECNEIRA � TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 777/001013; identificação de pessoa colectiva n.º 504835408;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
§ único ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente, e bem assim partici-
par em agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, consórcios e associações em par-
ticipações.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16300572
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UNIVERTEL � COMUNICAÇÕES UNIVERSAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8499/980623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504188712; inscrição n.º 8, número e data da apresenta-
ção: 14/010824.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 51 000 000$ para 2 060 000 euros, e rede-
nominação do capital para euros e renominalização das acções, fi-
cando assim alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 5.º
e 6.º, tendo sido remunerados os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º,
13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º e 21.º, tendo em conse-
quência, os artigos alterados passado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 2 060 000 eu-
ros, representado por 2 060 000 acções, com o valor nominal de
1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas a realiza-
ção de prestações acessórias, em montante não superior a
5 000 000 euros.

2 � A realização de prestações acessórias carece de deliberação
unânime de todos os accionistas da sociedade.

3 � A obrigação de realizar as prestações acessórias vencer-se-á
no prazo de dois anos, após a data da acta da assembleia geral que
aprovou a deliberação ou em outra data de vencimento estabelecido
pela assembleia geral.

4 � As prestações acessórias serão em todo o caso, gratuitas e
proporcionais à participação dos accionistas na sociedade, devendo
ser realizadas nos termos e no prazo definido pela assembleia geral
ou, na sua falta, no prazo máximo de dois anos a contar da data da
realização desta.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 15/
010824, o administrador José Manuel Alves Elias da Costa, foi
designado presidente do conselho de administração.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975380

SAMAN, VIEIRA E RIBEIRO � MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 783/010814; identificação de pessoa colectiva n.º 503668834;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/010814.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 450 000$ para 22 500 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato quanto aos artigos 2.º e 8.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade, é na Avenida do 5 de Outubro, 74, 6.º, D,
na freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

ARTIGO 8.º

O capital social, integralmente realizado, é de 22 500 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas: duas no valor nominal de
7500 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
João Rodrigues de Morais Ribeiro Saman e Maria Teresa Forte
Pereira de Mello Vieira; uma no valor nominal de 748,20 euros; e
uma no valor nominal de 6751,80 euros, pertencentes ao sócio Rui
Manuel Rodrigues de Morais Ribeiro.

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

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960846

TIVOLI GARE DO ORIENTE � SOCIEDADE
DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 784/010814; identificação de pessoa colectiva n.º 505544989;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração, sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima,
adopta a denominação de Tivoli Gare do Oriente � Sociedade de
Gestão Hoteleira, S. A., e rege-se pelo presente contrato de sociedade
e pela legislação aplicável às sociedades anónimas.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. João II, parcela

1.14, lote 3, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.
4 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social

para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade, em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando en-
tender conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1) A construção de hotéis, promoção e realização de quaisquer

outros empreendimentos turísticos;
2) A construção, compra e venda, administração, gestão, arrenda-

mento e aluguer, exploração turística e comercial e a revenda e ex-
ploração de prédios urbanos e rústicos de estabelecimentos hotelei-
ros ou similares e de quaisquer outras obras ou instalações;

3) A promoção e a realização de empreitadas de obras públicas e
particulares;

4) A assembleia geral poderá deliberar a aquisição de participa-
ções em sociedades reguladas por leis especiais, com objecto dife-
rente do seu, em agrupamentos complementares de empresas e con-
sórcios ou em associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, a dinhei-
ro, é de 500 000 euros, e encontra-se representado por 500 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � Todas as acções serão obrigatoriamente escriturais, seguindo o
regime das nominativas.

ARTIGO 4.º

Obrigação de prestações acessórias

1 � Os accionistas, na proporção das acções de que forem titu-
lares, ficam obrigados a efectuar prestações acessórias de capital a
favor da sociedade, por uma ou mais vezes, até ao montante máxi-
mo de 10 vezes o capital social.

2 � As prestações acessórias poderão ser efectuadas gratuita ou
onerosamente.

3 � As deliberações sobre as prestações acessórias de capital,
devem ser aprovadas em assembleia geral, com o voto favorável dos
accionistas que representem, no mínimo, 50% dos votos correspon-
dentes ao capital social da sociedade, na qual serão fixadas as de-
mais condições de realização de tais prestações, designadamente o
montante, o momento em que devem ser efectuadas, o seu carácter
gratuito ou oneroso, a sua duração, bem como, quando seja o caso,
as condições em que as mesmas podem ser devolvidas.

ARTIGO 5.º

Preferência na subscrição

1 � Nos aumentos de capital social da sociedade, a dinheiro os
accionistas terão direito de preferência, a exercer proporcionalmen-
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te às acções detidas, na subscrição de novas acções, relativamente a
quem não for accionista, salvo diferente deliberação da assembleia
geral, nos termos do artigo 460.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

2 � Nos aumentos de capital a dinheiro, em que fiquem acções
por subscrever, o remanescente será rateado nos termos previstos no
artigo 458.º, n.os 2 e 3 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral da sociedade, pode nos termos da legislação aplicável, autori-
zar a sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem assim,
acções remíveis, com ou sem voto, definindo a forma de determina-
ção do respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas po-
derão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto, proporcionais às acções desta categoria já existen-
tes, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto, podem na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia
geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão, pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Acções próprias

A sociedade só poderá adquirir acções próprias nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em
acções e com warrant desde que autorizada por deliberação da as-
sembleia geral, sob proposta do conselho de administração.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode emitir obrigações não convertíveis em acções.

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

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 9.º

Limitação à transmissão de acções da sociedade
por acto entre vivos

1 � No caso de alienação de acções a terceiros, os accionistas
gozam de direito de preferência.

2 � No caso de os accionistas não pretenderem exercer o direito
de preferência que lhes assiste, a transmissão de acções, bem como
a constituição de quaisquer ónus ou encargos sobre as mesmas, a
favor de terceiros, carecem do prévio consentimento da sociedade,
a ser prestado pelo conselho de administração.

3 � O accionista que pretender transmitir, por título gratuito ou
oneroso, ou onerar uma parte ou a totalidade das suas acções, de-
verá comunicar, por carta registada, com aviso de recepção, aos res-
tantes accionistas e ao presidente do conselho de administração da
sociedade a sua intenção, identificando logo o adquirente ou o be-
nefício do direito a constituir, o número de acções a transmitir, o
respectivo preço e condições de pagamento, ou o valor atribuído,
tratando-se de transmissão a título gratuito.

4 � Os accionistas que desejem exercer o respectivo direito de
preferência devem fazê-lo no prazo de 30 dias contados da recep-
ção da comunicação, através de carta dirigida ao conselho de admi-
nistração da sociedade e ao accionista transmitente.

5 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções
alienandas serão entre eles divididas na proporção das acções de que
forem detentores.

6 � Se, não forem exercidos direitos de preferência sobre a tota-
lidade das acções a transmitir, a sociedade pronunciar-se-á sobre o
pedido de consentimento, no prazo de 60 dias, contado da data da
recepção da carta a que se faz referência no antecedente n.º 3 e co-
municará a sua decisão ao transmitente, sendo livre a transmissão
das acções ou a constituição dos direitos, se a sociedade não e pro-
nunciar dentro do referido prazo.

7 � No caso de a transmissão ou a constituição de direitos não
ser autorizada pela sociedade, deverá esta fazer adquirir as acções
ou o direito em causa por outra pessoa nas mesmas condições de

preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento. Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que, em qualquer dos casos antes mencionados, houve
simulação de preço ou de condições, pelo valor real ou pelas con-
dições dissimuladas, conforme o apurado nos termos legais.

8 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão obriga-
toriamente feitas por carta registada expedida com aviso de recep-
ção, respectivamente para a sede da sociedade e para a morada in-
dicada pelo accionista transmitente, na carta referida no n.º 3 da
presente cláusula, sob pena de se terem por não efectuadas.

9 � A sociedade não reconhece, por efeito algum, as transmis-
sões de acções, a terceiros, efectuadas sem observância do disposto
no presente artigo.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Composição

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de oito dias sobre
a data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais acções, escritu-
radas em seu nome.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto; os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 100, poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então,
representar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas
ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente ou por um membro do
conselho de administração.

4 � Os accionistas pessoas colectivas, serão representados por um
membro da sua administração ou direcção ou por quem estas indi-
carem.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores, deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral, e entregues na sociedade com, pelo menos, cinco dias úteis de
antecedência em relação à data marcada para a respectiva reunião.

6 � os membros do conselho de administração e o fiscal único,
deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral, e mesmo
que não disponham de direito de voto, poderão ainda assim intervir
nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus debates.

7 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionis-
tas ou não, por um período de três anos e que poderão sempre ser
reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral, convocar e diri-
gir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do con-
selho de administração e ao fiscal único, bem como exercer as de-
mais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

1 � A assembleia geral dos accionistas é convocada nos termos
e com a antecedência mínima exigidas pela lei, mas os titulares de
acções nominativas residentes no estrangeiro serão também convo-
cados por carta registada expedida para endereço que, expressamente,
para este efeito, eles tenham indicado à sociedade. Na primeira con-
vocatória pode, desde logo, ser marcada uma segunda data para reu-
nir no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data
marcada.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral, sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
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administração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo
menos, acções correspondentes a 5% do capital social da sociedade
e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida por notá-
rio, em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na or-
dem do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 14.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação, a assembleia geral, pode funcionar e
validamente deliberar seja qual for o número de accionistas presen-
tes ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas
acções correspondam.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º do Código das
Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão
tomadas por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião,
não se contando as abstenções, salvo quando a lei ou os presentes
estatutos exigirem maioria qualificada.

3 � Não obstante o disposto nos números antecedentes serão
necessários 50% dos votos correspondentes ao capital social da so-
ciedade para que a assembleia geral, reunida em primeira convoca-
ção, delibere sobre os seguintes assuntos: supressão do direito de
preferência dos accionistas da sociedade, nos aumentos de capital a
efectuar a dinheiro; efectuação de prestações acessórias de capital;
emissão de acções preferenciais sem direito a voto; emissão de obri-
gações convertíveis em acções.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição do conselho de administração

1 � A administração da sociedade, será exercida por um conse-
lho de administração, composto por um número ímpar de adminis-
tradores, de 3 a 11 membros, que podem ser ou não accionistas, elei-
tos pela assembleia geral por um período de três anos, sendo
permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer
limitação.

2 � O conselho de administração designará de entre os seus
membros o respectivo presidente.

3 � Na falta ou impedimento definitivos de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tinha sido eleito.

ARTIGO 16.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração deverá reunir, pelo menos, uma
vez por trimestre e além disso, sempre que for convocado pelo pre-
sidente ou por dois administradores.

2 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente, indicando o sentido em que o representante exercerá
o voto sobre as questões inscritas na ordem de trabalhos, mas cada
instrumento de representação não pode ser utilizado mais do que uma
vez. As cartas de representação ficarão anexas à acta da reunião
respectiva.

3 � Os administradores serão convocados por escrito ou por
qualquer outra forma adequada permitida por lei, no prazo de, pelo
menos, oito dias de antecedência em relação à data da reunião do
conselho de administração, a que a convocatória se destina. A con-
vocatória deverá precisar os assuntos sobre os quais o conselho de
administração irá pronunciar-se.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente é necessário que esteja presente ou devidamente representada
a maioria dos seus membros. O conselho de administração deliberará
sobre os assuntos agendados para a reunião, podendo todavia discu-
tir e deliberar sobre outros assuntos desde que nisso acordem todos
os seus membros.

ARTIGO 17.º

Competência do conselho de administração

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de administração da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos, aumen-

tos de capital e emissões de obrigações, apresentando á assembleia
geral as correspondentes propostas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis e imóveis,
necessários à actividade da sociedade;

f) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
sociais noutras sociedades;

g) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar
ou receber as cauções ou garantidas consideradas necessárias;

h) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
i) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-

tratos de sociedade.
2 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente

da sociedade, num administrador delegado, ou numa comissão exe-
cutiva, constituída por três ou cinco membros e a cujo funciona-
mento se aplicarão as dispositivas do artigo 16.º, com as necessárias
adaptações.

3 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos
ou categorias de actos que estes podem praticar e a duração do
mandato.

ARTIGO 18.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a sociedade em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um procurador a quem o conselho de

administração tenha conferido os necessários poderes, nos termos da
procuração;

c) Pelos mandatários constituídos, nos termos dos respectivos ins-
trumentos de mandato.

ARTIGO 19.º

Remunerações dos membros do conselho de administração

1 � A remuneração fixa dos administradores, que pode ser diversa
entre eles, será estabelecida pela assembleia geral dos accionistas.

2 � À remuneração fixa poderá acrescer uma percentagem dos lucros
da sociedade a deliberar, por maioria simples, pela assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Caução dos administradores

Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

SECÇÃO III

Fiscal único
ARTIGO 21.º

Composição

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá
um suplente, eleitos pela assembleia geral por três anos e reelegíveis
por sucessíveis triénios, sem qualquer limitação, devendo ambos ser
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.
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ARTIGO 24.º

Foro

Para todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou entre esta que
os membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente com-
petente o foro da comarca da sede da sociedade.

ARTIGO 25.º

Nos prazos referidos no presente contrato de sociedade não se
incluem os sábados, domingos e dias feriados, nem os dias de co-
meço e de termo da sua contagem.

Designação do conselho de administração e fiscal único e suplente,
em 1 de Agosto de 2001.

Período: triénio de 2001-2003:
Conselho de administração: presidente � Maria Teresa Capão

Santos, divorciada, residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 21,
rés-do-chão, direito, Lisboa; vogais � Rui Manuel Gonçalves Sil-
vestre, casado, residente na Urbanização Gabelinhas, lote 1,
Gambelas, Faro; e Nuno Espírito Santo Leite de Faria, viúvo, resi-
dente na Avenida das Túlipas, 20, 4.º, direito, Algés.

Fiscal único: efectivo � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa; suplente � Bernar-
des, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede nos edifícios As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo
Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960870

RECA � REPARADORA DE CAMIONAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 888/690301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500228167; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 4/
010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 30 de
Abril de 2001.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975800

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA VITÓRIA FILME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 443; identificação de pessoa colectiva n.º 500257396; data
da apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 16948360

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ANTÓNIO JOSÉ P. DEDEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 782; identificação de pessoa colectiva n.º 505186020; data
da apresentação: 010709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15932222

VIEIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 550; identificação de pessoa colectiva n.º 502133902; data da
apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15932273

TRANSPORTADORA CENTRAL DA RUA FILIPE DA MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500835900; data
da apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12614920

URBANIZAÇÃO DA CATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2225; identificação de pessoa colectiva n.º 502478888; data da
apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 16948440

WEBMASTER � CONSULTORIA DE MARKETING,
COMUNICAÇÃO INTERACTIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 343; identificação de pessoa colectiva n.º 504768034; data
da apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 16948068

VIA PASSO � CAFETARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5810; identificação de pessoa colectiva n.º 503382906; data da
apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 14448777

VICENTE, DAMÁSIO & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7322; identificação de pessoa colectiva n.º 500494816; data da
apresentação: 010710.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12033731

VASCONCELOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 970; identificação de pessoa colectiva n.º 501377468; data
da apresentação: 010710.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15932265

VENTURA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 092; identificação de pessoa colectiva n.º 500541000; data
da apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 10822887

TV CABO INTERACTIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 653; identificação de pessoa colectiva n.º 505073420; data
da apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 14002353

VARANDAS & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 684; identificação de pessoa colectiva n.º 500495084; data
da apresentação: 010710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12868930

SOCIEDADE ALTITUDE SOFTWARE � SISTEMAS
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7517/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504150014;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros e foi aumentado de
500 000 euros para 5 237 380 euros, tendo sido alterado parcialmente
o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5 237 380 euros, dividido e representado por
1 047 476 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16301129

VI-TAGUS � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 561/990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504747681;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 13-14/010828.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções dos membros da direcção, Carlos Amaro
Fernandes de Azevedo Ferraz, António Franco Milheiriço Correia
y Alberty e de Duarte Manuel Lindim Silveira de Serpa, por renún-
cia, em 27 de Junho de 2001 e a seguinte designação:

Designação da direcção, em 27 de Junho de 2001:
Presidente � Jorge Manuel de Oliveira Godinho, casado, residente

na Rua da Ilha dos Amores, lote 4.13.1, bloco A2/3, 4.º, Lisboa; vice-
presidente � Arménio Leal dos Santos, divorciado, residente na Rua
do Professor Manuel Cavaleiro Ferreira, 3-B, Lisboa; secretário �
Ricardo Alexandre Diniz Leal dos Santos, solteiro, maior, residente
na Rua do Professor Manuel Cavaleiro Ferreira, 3-B, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15974715

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA QUINTA DE SANTA FILOMENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 717/860813; identificação de pessoa colectiva n.º 501699279.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/010824.
Cessação de funções de António Jorge da Silva Sebastião, por

renúncia, em 29 de Maio de 1998.
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 20/010824.
Designação de gerente, em 15 de Junho de 1998, de Júlio Manuel

Pais Conde, casado, residente na Avenida do Infante Santo, 61, 5.º,
direito, Lisboa.

Inscrição n.º 8, averbamento n.º 1, apresentação n.º 21/010824.
Cessação de funções de Júlio Manuel Pais Conde, por renúncia,

em 22 de Março de 2000.
Inscrição n.º 4, averbamento n.º 1, apresentação n.º 44/010824.
Cessação de funções de João Augusto Martins Jacinto, por renún-

cia, em 18 de Dezembro de 2000.
Inscrição n.º 6, averbamento n.º 1, apresentação n.º 45/010824.
Cessação de funções de Maria Filipa Pereira da Silva Vieira da

Silva, por renúncia, em 20 de Fevereiro de 2001.
Inscrição n.º 9, apresentação n.º 22/010824.
Designação de gerentes, em 29 de Março de 2001, de Joaquim

Miguel Ribeirinho Santos Paupério, casado, residente na Avenida
das Forças Armadas, Quinta das Mil Flores, lote B, 7.º, esquerdo,
Lisboa; Luís Manuel Neto Gomes, casado, residente no Impasse à
Rua de Agostinho Neto, 5, 3.º, A, edifício Sorrento, Lisboa; e, Nuno
Manuel de Castro Pereira Ulrich, casado, residente na Rua do Lago,
edifício Pinheiro, 2.º, D, Monte Estoril.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975410

TÁXIS CENTRAL DA RUA BRAAMCAMP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 863/670527; identificação de pessoa colectiva
n.º 500479968; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/
010824.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenomina-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 253 � 31 de Outubro de 200123 468-(246)

ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, sendo cada
sócio titular de uma delas.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13199609

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PGM � INFORMÁTICA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6853/980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504085182;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/010719.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º n.º 1, 2.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma P. G. M. � Representações de
Equipamentos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de equipamentos e produtos electrónicos, informá-
ticos e telecomunicações, acessórios para casa, manutenção e assis-
tência técnica. Serviços de Consultoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 10 000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 6500 euros, titu-
lada pelo sócio António Pedro Camacho do Nascimento Garcia; e
outra no valor nominal de 3500 euros, titulada pela sócia Maria
Emília Barata da Cruz de Oliveira Azevedo.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13294099

CONSTRULEVER, GESTÃO DE TRABALHOS
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 363/010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505157187;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/010718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Construlever, Gestão
de Trabalhos e Construção, S. A., e tem a sua sede em Lisboa, na
Rua de Pedro Nunes, 11, 3.º, direito, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � Mediante decisão do administrador único, a sede social po-
derá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou

para concelho limítrofe, podendo ainda abrir, transferir ou encerrar
sucursais, agências, filiais ou delegações ou outras formas de repre-
sentação social, em qualquer parte, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social o projecto, fiscalização,
gestão de projectos, metalomecânica e electromecânica, serralharias,
instalações técnicas especiais, isolamentos térmicos, decapagem e
pintura, manutenção industrial e conservação, construção civil, obras
públicas e particulares, no âmbito nacional e estrangeiro e consul-
tadoria nas mesmas áreas.

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

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros.
2 � O capital social é representado por 10 000 acções nominati-

vas e ao portador com o valor nominal de 5 euros cada uma que
poderão ser representadas por títulos de 10, 100 ou 1000 acções.

3 � As chamadas de capital serão feitas a todos os accionistas
na proporção do capital por cada um subscrito e deverão ser comu-
nicadas com a antecedência mínima de 30 dias.

ARTIGO 4.º

1 � Na subscrição de novas acções resultantes de aumentos de
capital e no rateio daqueles, os accionistas terão direito de preferência
na proporção das acções que ao tempo possuírem.

2 � Desde que o interesse social o justifique e dentro dos limi-
tes legais a assembleia geral poderá deliberar, por uma maioria qua-
lificada de dois gerentes do capital social, que o direito de preferência
estabelecido no número anterior, não poderão ser exercido relativa-
mente a determinado aumento de capital.

3 � Se for deliberado diferir parte da realização do capital au-
mentado, as chamas de capital serão feitas a todos os accionistas na
proporção do capital por cada um subscrito e deverão ser comuni-
cadas com a antecedência mínima de 20 dias.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas têm direito de preferência na aquisição das
acções nominativas dos outros accionistas.

2 � Quando um accionista pretender alinear as suas acções, de-
verá comunicá-lo ao presidente da mesa da assembleia geral, em
proposta especificando as condições de alienação.

3 � No prazo de 20 dias a contar da comunicação, o presidente
da mesa da assembleia geral, deverás enviar a todos os accionistas
carta informando-os das condições de alienação e de que podem
exercer o seu direito de preferência.

4 � No prazo de 30 dias a contar da recepção da referida carta,
os accionistas comunicarão ao presidente da mesa da assembleia
geral, por carta registada com aviso de recepção a sua vontade de
adquirir todas as acções ou parte delas.

5 � Se os accionistas pretenderem adquirir um número de acções
superior aquele que se encontra disponível para venda, a assembleia
geral procederá a um rateio em função do número de acções que cada
accionista já possui.

6 � No caso de nenhum accionista demonstrar interesse na compra
total ou parcial das acções disponíveis, então o accionista que deseja
alienar a sua participação no capital social é livre de vender as suas
acções a terceiros.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir, nos termos legais e nas mais
condições que forem estabelecidas em assembleia geral, obrigações
ou outros títulos de dívida, que poderão ser colocados no mercado
nacional ou estrangeiro, com observância da legislação aplicável.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

1 � São órgãos sociais:
1.1 � A assembleia geral;
1.2 � O administrador único;
1.3 � O fiscal único;
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2 � Os órgãos sociais são eleitos por períodos de três anos po-
dendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto.

2 � Os membros dos órgãos sociais deverão estar presentes nas
reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto e que não estejam nas con-
dições do número anterior, não poderão assistir às reuniões da as-
sembleia geral.

4 � Só terão direito a voto os accionistas detentores de, pelo
menos, 100 acções.

5 � A cada 100 acções corresponde um voto.
6 � Para poderem exercer o direito de voto os accionistas com

menos de 100 acções, deverão agrupar-se de forma a atingir esse
número, fazendo-se representar por um só deles.

7 � No caso de contitularidade das acções, os contitulares terão
de ser representados por um só deles e só esse pode participar na
reunião.

8 � As pessoas colectivas deverão participar ao presidente da
mesa, por carta registadas com aviso de recepção, até as dezassete
horas do penúltimo dia anterior ao fixado para a reunião, o nome
de quem as representa.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos de entre accionistas ou outras pessoas por um pe-
ríodo de três anos.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reúne ordinariamente até 31 de Março de cada
ano e extraordinariamente a solicitação de qualquer outros órgãos
sociais ou de accionistas que possuam pelo menos, acções corres-
pondentes a 5% do capital social.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral considera-se normalmente constituída e pode-
rá validamente funcionar, em primeira convocação, desde que este-
jam presentes ou representados accionistas que possuam, pelo me-
nos 50% do capital social e, em Segunda convocação, qualquer que
seja o número de accionistas e o capital representado, salvo dispo-
sição legal imperativa em contrário.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais reunirão na sede social ou no local desig-
nado nos anúncios convocatórios.

ARTIGO 13.º

1 � As deliberações das assembleias gerais são tomadas por
maioria simples dos votos excepto naqueles casos em que na lei ou
no presente contrato se exija maioria qualificada.

2 � A assembleia geral fixará o processo de realização das vota-
ções e do respectivo apuramento.

3 � As actas das reuniões da assembleia geral serão apenas assi-
nadas pelo presidente e pelo secretário da mesa.

ARTIGO 14.º

A remuneração dos membros da mesa da assembleia geral e dos
outros órgãos sociais são fixadas em assembleia geral.

SECÇÃO II

Administrador único
ARTIGO 15.º

A remuneração será composta por um administrador único eleito
em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

A administração pode constituir mandatários nos termos legais de
entre os colaboradores da sociedade ou pessoas estranhas a ela.

ARTIGO 17.º

A sociedade vincula-se com a intervenção do administrador único.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

A fiscalização dos actos de administração da sociedade será exer-
cida por um fiscal único efectivo e em suplente que têm que ser revi-
sores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral poderá cometer a uma sociedade revisora
de contas, sem prejuízo da competência do fiscal único, a auditoria
das contas da sociedade.

2 � O fiscal único tomará sempre conhecimento do conteúdo dos
relatórios da auditoria externa, devendo emitir o seu parecer sobre
os mesmos.

ARTIGO 20.º

O fiscal único, sempre que o entenda conveniente, poderá assis-
tir às reuniões da assembleia geral e da administração, sem direito
a voto.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns e finais

ARTIGO 21.º

O ano social é o ano civil devendo ser elaborado, pelo menos um
balanço anual com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 22.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seus
herdeiros ou representantes ou a qualquer dos membros da adminis-
tração, emergentes ou não deste contratos, fica estipulado o foro da
comarca de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 23.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação do
património social consequente à dissolução da sociedade será efectu-
ada por uma comissão liquidatária constituída pela administração em
exercício à data.

ARTIGO 24.º

Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a apli-
cação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que a
lei ou os estatutos imponham, sendo aplicados do seguinte modo:

1 � Fundo de reserva legal enquanto não estiver completo, e sem-
pre que for necessário reintegra-lo será, pelo menos, 5%.

2 � Para reserva de desenvolvimento da actividade produtiva, 10%.
3 � Para reserva de investimentos de instalações e equipamen-

tos, 10%.
4 � Para constituição ou reforço de reservas e outras aplicações

que a assembleia geral entenda convenientes aos interesses da socie-
dade, as verbas que pela mesma assembleia forem deliberadas.

5 � Para dividendos aos accionistas ou para conta nova de har-
monia com o que for deliberado pela assembleia geral, o saldo que
se verificar depois das aplicações precedentes.

Disposições transitórias

Ficam desde já eleitos para o triénio de 2001-2003, os seguintes
órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � João António Baião
Marques; secretário � José da Silva Ribeiro, já identificados.

Administrador único: Albino Pedro Anjos Lopes, já identificado.
Fiscal único: efectivo � Salgueiro, Castanheira & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Cabo Verde, 3, rés-do-chão, em Lisboa, com o número de identifi-
cação de pessoa colectiva 504283146, inscrita na Lista de Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 151, representada por Fernando da
Silva Salgueiro, solteiro, maior, residente na Avenida do 11 de Se-
tembro, 14, 7.º, B, na Amadora, revisor oficial de contas, inscrito
na respectiva Lista sob o n.º 774; suplente � Maria do Céu dos Reis
Roseiro Pinto de Almeida, viúva, residente na Rua da Cidade de
Cardiff, 42, 1.º, esquerdo, em Lisboa, revisora oficial de contas,
inscrita na respectiva Lista sob o n.º 876.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13294083
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PORTALEGRE
ARRONCHES

CHUVA CERTA � SISTEMA DE REGA, L.DA

Sede: Monte da Contenda, freguesia de Assunção,
concelho de Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 23;
identificação de pessoa colectiva n.º 503306967; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/010919.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2001.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão Roldão Bento Mi-
randa. 15398030

PORTO
FELGUEIRAS

LAURINDA CARVALHO � FÁBRICA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2267/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/010718.

Certifico que, Maria Laurinda Soares de Carvalho, casada, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que e rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Laurinda Carvalho � Fabrica de
Calçado, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Carquejal,
da freguesia de Idães, concelho de Felgueiras.

§ único. A gerência da sociedade fica autorizada a deslocar a sede
dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é actividade de corte e costura de calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por uma quota de igual valor pertencente à
sócia Maria Laurinda Soares de Carvalho.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe à sócia que desde já fica no-
meado gerente, obrigando-se a sociedade com a sua intervenção.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14316978

MACILIXA � COSTURA MANUAL DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2266/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/010718.

Certifico que entre António Alberto Oliveira da Costa e mulher,
Sandra Cristina Martins Fernandes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MACILIXA � Costura Manual de
Calçado, L.da, fica com sede no Bairro da Boavista, lote 1, 1.º, 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 a fabricação de calçado incluindo
costura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma ao sócio António Alberto Oliveira da
Costa e outra à sócia Sandra Cristina Martins Fernandes.

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 outros geren-
tes 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, in-
dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

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
justifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante de 25 000 euros, podendo ainda os sócios, fazer a so-
ciedade os suprimentos que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14316960

VITÓRIA SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2265/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/010718.

Certifico que, Vitória Manuela Pinto da Silva Cunha e Sousa,
casada, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Vitória Sousa, Unipessoal, L.da, fica
com a sede no lugar de Cimo de Vila, freguesia de Rande, deste
concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contan-
do-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
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para lo-
calidade de outro concelho limítrofe.
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2.º

A sociedade tem por objecto o corte de costura de calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio Vi-
tória Manuela Pinto da Silva Cunha e 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.

4.º

A gerência social será exercida pela sócia Vitória Manuel Pinto
da Silva Cunha e 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.

5.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de ces-
são parcial esta será feita de acordo e com as consequências previs-
tas no artigo 270.º D do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, por uma natureza, por
vontade do sócio único.

Disposição transitória

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. No 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 á aliena-
ção onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da so-
ciedade.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14316951

GRANTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2264/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/010718.

Certifico que entre José Faria Gonçalves e mulher, Marília Amé-
lia da Silva Carvalhais, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRANTE � Sociedade de
Construções, L.da, com sede no lugar de Igreja, freguesia de Torra-
dos, concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para localidade de concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e construção de
imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas: sendo uma com o valor nominal de
40 000 euros, pertencente ao sócio José Faria Gonçalves; e outra de
10 000 euros, da sócia Marília Amélia da Silva Carvalhais.

2 � O capital social encontra-se realizado apenas quanto a me-
tade, a restante metade deverá ser realizada no prazo de seis meses
a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares em
numerário nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, podendo, em todo o caso, serem
nomeados gerentes não sócios.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para vincular a so-
ciedade.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender veículos automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais de estabelecimentos para a
sociedade acordar ou transigir em juízo.

4 � Os gerentes ficam desde já autorizados, mesmo antes do re-
gisto definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à
sua constituição, ao seu registo e à prossecução do objecto social.

5 � Para os fins previstos no número anterior à aquisição de
equipamento de instalações, poderão os gerentes efectuar os levan-
tamentos necessários na conta aberta em nome da sociedade, onde
foi depositado o montante para a realização do capital.

6 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos de interesse alheio aos sociais, designadamente
letras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 6.º

Depende de prévio e expresso consentimento da sociedade e dos
sócios não cedentes, a cessão de quotas a pessoas estranhas, não se
considerando abrangidas por esta proibição a transmissão, por ac-
tos entre sócios vivos ou por sucessão de quotas a favor de descen-
dentes dos sócios.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continua com o restante e o representante ou herdeiros do só-
cio falecido, que indicarão à sociedade, por escrito e no prazo de
30 dias a contar do falecimento, um que a todos represente enquan-
to, ou se, não for feita divisão da quota.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14316889

LARTORRE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 888/
910306; identificação de pessoa colectiva n.º 502515465; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 12, 13 e 14/010718.

Certifico que, José Faria Gonçalves, cessou as funções de gerente,
em 4 de Julho de 2001, por haver renunciado; foi aumentado o ca-
pital de 10 000 000$ para 10 024 100$, com a redenominação em
euros, tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º,
cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LARTORRE � Construção
Civil, L.da, tem a sua sede no lugar de Monte das Ruas, freguesia de
Margaride, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede pode ser trans-
ferida para outro local do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à duas quotas, sendo uma de 37 500 euros, pertencente
ao sócio António Maria Ferreira Sampaio, e outra Maria Alzira da
Silva Carvalhais Sampaio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica afecta ao sócio António Maria Fer-
reira Sampaio, que continua designado gerente, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Em assembleia geral poderão ser designados gerentes, ainda
que estranhos à sociedade;

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

Mais declararam os outorgantes sob a sua inteira responsabili-
dade: 

Que a sociedade não é detentora de bens móveis , que não é exi-
gida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de ou-
tras entradas.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14316897

PATRISIL � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2263/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/010718.

Certifico que entre Armando Duarte Azevedo e mulher, Emília
Julieta de Bessa Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PATRISIL � Fábrica de
Calçado, L.da, e tem a sua sede na Rua das Cruzes, vila de Barro-
sas, freguesia de Idães, concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do, também, ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de calçado.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, formado por duas quo-
tas iguais de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Armando Duarte Azevedo e Emília Julieta de Bessa Ferreira.

2 � Cada um dos sócios realizou, em dinheiro, apenas 50% do
valor da sua quota, no entanto, realizar o restante montante, também
em dinheiro, até 31 de Dezembro do corrente ano.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme futura
deliberação em assembleia geral, incumbe aos sócios, Armando
Duarte Azevedo e Emília Julieta de Bessa Ferreira, que desde já
ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a interven-
ção dos dois gerentes.

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 ou pessoa estra-
nha à sociedade, mediante simples carta, por eles assinada, dirigida
à sociedade, identificando o represente.

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.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14316870

LAURICOZE � COSTURA DE CALÇADO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2218/010621; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010621.

Certifico que, Laura de Fátima Teixeira da Silva, casada, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LAURICOZE � Costura de Calça-
do, Sociedade Unipessoal, L.da, fica com a sua sede na Rua do Dr.
Augusto Leite da Costa Faria, da freguesia de Margaride, do con-
celho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado contando-se
o seu início desde o dia do registo definitivo deste contrato de so-
ciedade.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho de Felgueiras, ou
para localidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a costura de calçado em couro e pele.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente à sócia Laura
de Fátima Teixeira da Silva.

§ 1.º A sócia poderá efectuar prestações suplementares ao capital
até cinco vezes o capital social, bem como fazer á sociedade os
suprimentos que se mostrem necessários, nos termos e condições que
vierem a ser deliberados.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia Laura de Fátima
Teixeira da Silva com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Poderá o sócio único, nos termos do artigo 270.º do Código
das Sociedades Comerciais, designar ou nomear novos gerentes.

§ 2.º Para representar a sociedade e para e obrigar e vincular em
documentos, actos e contrato de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

O sócio único, nos termos do artigo 270.º-D do Código das So-
ciedades Comerciais, pode modificar a sociedade unipessoal em
sociedade por quotas plural através de divisão e cessão da quota ou
de aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, por uma 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 o levan-
tamento do capital social, depositado na Caixa Económica Montepio
Geral, agência de Felgueiras, a fim de com ele proceder ao paga-
mento de despesas com a constituição e registo da sociedade, com
a instalação da sua sede e com a aquisição de bens necessários ao
seu funcionamento.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14321904
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MANUEL ANTÓNIO FERREIRA DE CARVALHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2233/010703; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010703.

Certifico que entre Manuel António Ferreira de Carvalho e mu-
lher, Maria Arminda Pereira, José Carlos Pereira de Carvalho e Olga
Maria Pereira de Carvalho, solteiros, maiores, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel António Ferreira de Carva-
lho & Filho, L.da, fica com sede no lugar das Maias, da freguesia de
Vila Cova de 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 prestação de serviços às empresas
nomeadamente, construção de edifícios, demolição de terraplanagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Ferreira de Car-
valho; outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Arminda Pereira; outra do valor nominal de 2000 euros, per-
tencente ao sócio José Carlos Pereira de Carvalho; e outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Olga Maria Pereira de
Carvalho.

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, Manuel António
Ferreira de Carvalho, Maria Arminda Pereira, José Carlos Pereira de
Carvalho e Olga Maria Pereira de Carvalho.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-
dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

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
justifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante de 25 000 euros, podendo ainda os sócios, fazer a so-
ciedade os suprimentos que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14305305

SAPATARIA MARIA JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2231/010702; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/010702.

Certifico que entre Fernando Teixeira Rebelo e mulher, Maria José
Teixeira Vieira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sapataria Maria José, L.da, fica com
sede na Rua das Vitórias, Centro Comercial Vila Nova, 23, da fre-
guesia de Borda 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 o comércio a retalho de calçado e
seu acessório.

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 Fernando Teixeira
Rebelo e outra à sócia Maria José Teixeira Vieira.

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, in-
dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

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
justifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante de 25 000 euros, podendo ainda os sócios, fazer a so-
ciedade os suprimentos que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 14305135

GONDOMAR

ÍMPAR � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 5486/950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503372188;
número e data da apresentação: 34/20010627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15576515

DELFIM MIGUEL & SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4779/940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503241938;
número e data da apresentação: 39/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 12664294

BRANCO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2277/920622; identificação de pessoa colectiva n.º 502786922;
número e data da apresentação: 71/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579891

CARLA GUIMARÃES & MARIA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2456/920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502822198;
número e data da apresentação: 78/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579905

AUTOPNEUS DA TRAVAGEM � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 3196/930421; identificação de pessoa colectiva n.º 502974370;
número e data da apresentação: 98/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579913

ADRIANO & ARLINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 1759/920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502683660;
número e data da apresentação: 3/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579921

SOARES & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2028/920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502164417;
número e data da apresentação: 17/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579930

A. DIAS COSTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2178/920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502761229;
número e data da apresentação: 79/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579948

CARMO, CASTELO, BARROS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 24 705/791219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500931739; número e data da apresentação: 52/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 12662640

TÁXIS MARTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 815/990827; identificação de pessoa colectiva
n.º 504401203; número e data da apresentação: 15/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579735

OURIVESARIA CASTRO & RESTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 495/990618; identificação de pessoa colectiva
n.º 504532286; número e data da apresentação: 57/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579743

DÁRIO AIRES � ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 838/20000331; identificação de pessoa colectiva
n.º 504932640; número e data da apresentação: 16/20010627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579751

TÁXIS SEISEI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 465/20000125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504765230; número e data da apresentação: 13/20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579760

GONDOVINHOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 790/981229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504597272; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20010710.

Certifico que, por acta de 7 de Setembro de 2001, o capital so-
cial da sociedade em epígrafe, foi alterado de 1 000 000$ para
5000 �, tendo sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, todo em dinheiro e integralmente pago, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2550 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel de Sousa; e uma de 2450 euros,
pertencente à sócia Maria Amélia Jesus Barbosa.

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

Está conforme.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
15579255

CLARO & SOUSA � INSTALAÇÕES TÉCNICAS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 197/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504304690;
número e data da apresentação: PC-36/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15585280

BRACARAUTO � REPARAÇÕES EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 401/910129; identificação de pessoa colectiva n.º 502523140;
número e data da apresentação: PC-35/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 12657140

TURISMO L-POÇAS � AGÊNCIA DE VIAGENS
DE GONDOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 38 654/840423; identificação de pessoa colectiva n.º 501458646;
número e data da apresentação: PC-37/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15585298

ALMEIDA & POÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 609/700123; identificação de pessoa colectiva n.º 500015607;
número e data da apresentação: PC-38/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15585301

RJSS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 490/20010906; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 11/20010906.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RJSS, Construções, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Valado, 46, freguesia de Fanzeres, concelho
de Gondomar.

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 indústria e construção
civil e empreitadas de obras públicas, compra e venda de bens imó-
veis. Actividades de engenharia civil e fiscalização de obras.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
7000 euros, pertencente ao sócio Roberto Jorge Soares dos Santos;
e outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Ricardo
Manuel Soares dos Santos.

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 Roberto Jorge Soares dos Santos, que desde já, fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579468

DAMIÃO DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 43 480/870309; número e data da apresentação: PC-39/
20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15585310

EMPRESA TÉCNICA CONSTRUTORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 14 296/570831; identificação de pessoa colectiva
n.º 500469423; número e data da apresentação: PC-40/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de 2000.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15585328

LAURINDO MADEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 489/20010906; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20010906.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Laurindo Madeira, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua de São Pedro, 504, da freguesia de São Pedro da
Cova, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade, ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social, consiste em mecânica, chapeiro e pintura de
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e está
representado por uma única quota de valor nominal de 5000 euros,
que pertencente ao único sócio Laurindo Madeira Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, será exercida pelo único sócio Laurindo Madeira Ferreira,
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção do gerente
nomeado.

ARTIGO 5.º

O gerente, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do
objecto social.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579646

EXPO-LARANJEIRAS � COMÉRCIO DE MÁRMORES
E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 6617/960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503570940;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; núme-
ros e data das apresentações: 4, 5 e 6/20010906.

Certifico que, por escritura de 29 de Agosto de 2001, lavrada no
Cartório Notarial de Penafiel, foi alterado o artigo 1.º da sociedade
em epígrafe, que fica com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Expo-Laranjeiras � Co-
mércio de Mármores e Móveis, L.da, tema sua sede na Rua do D.
António Castro Meireles, 529, freguesia de Baguim do Monte, con-
celho de Gondomar.

Certifico ainda que, Francisco Alves Laranjeira, foi designado
gerente.

Data da deliberação: 3 de Setembro de 2001.

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

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579603

PORTUGEN � ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7594/961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503669105;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/20010906.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o triénio de 2000-2002:

Conselho de administração: presidente � Jonh Raymond Shelton,
casado; vogais:

1) Pedro Jorge Santos Mota Leite Alves, casado;
2) Isabel Maria Gomes Lopes, casada;
3) José Salvador Ferreira, casado;
4) António José Marques Ribeiro, casado.
Conselho de fiscalização: presidente � Ricardo Barram, casado;

vogais:
1) José António Silva Pais, casado;
2) Berrardes Sismeiro e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, representada por José Pereira Alves;
Suplente � Manuel Heleno Sismeiro, casado, revisor oficial de

contas.
Data da deliberação: 22 de Março de 2000.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 15579611

MAIA

SCAT � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3516/
930712; identificação de pessoa colectiva n.º 503031402.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066525

QUADRÍCULA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 647/
890428; identificação de pessoa colectiva n.º 502150130.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 31 de Outubro de 2001 23 468-(255)

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066517

VELOSO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1652/
891220; identificação de pessoa colectiva n.º 502264486.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066509

MOVIFACE � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 050/
991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504602705.

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

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20010910:
Alteração de contrato.
Artigo alterado: 2.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de radiodifusão, publi-
cidade, exploração de meios publicitários.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048128

B2M � GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 126/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504643762.

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, apresentação n.º 7/
20010910:

Cessação de funções do gerente José Manuel Ariz Bessa, por re-
núncia, em 31 de Julho de 2001.

b) Pela inscrição n.º 5, apresentação n.º 8/20010910:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios Artur Manuel da Silva
Machado e João Carlos Malhão Mendes.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048144

IMOSISTEMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3041/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979453.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado

o seguinte acto de registo:
Pela inscrição n.º 15, apresentação n.º 1/20010911:
Alteração do contrato, com reforço, por redenominação e

renominalização.
Artigo alterado: 5.º n.os 1 e 2.
Capital redenominado: 50 000 €, após o reforço de:
a) 12 050$, em dinheiro, para renominalização do valor nominal

de cada acção para 5 €; e de
b) 5 012 050$, em dinheiro, mediante a emissão de 5000 novas

acções ordinárias,
ficando assim, o artigo alterado, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado.

2 � O capital social é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048152

DELFIM, TERESA & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 395/
20000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504856421.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066410

LONGARONI � GELATARIA E CROISSANTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 807/
861002; identificação de pessoa colectiva n.º 501736476.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066401




